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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1 
 
ΙΔΡΥΣΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ – ΕΔΡΑ 
 

1. Ιδρύεται στην Κύπρο μη κερδοσκοπικό Σωματείο Γεωπόνων με την 
ονομασία «Παγκύπρια Ένωση Γεωπόνων» (Π.Ε.Γ.)» ή στην 
περίπτωση χρήσης της Αγγλικής Γλώσσας, «Pancyprian Union of 
Agriculturists (P.U.A.)», με έδρα τον Δήμο Λευκωσίας της Επαρχίας 
Λευκωσίας. 

 
2. Η Παγκύπρια Ένωση Γεωπόνων, τηρουμένων των προνοιών της 

Νομοθεσίας, μπορεί να έχει γραφεία και στις πόλεις των επαρχιών 
Λεμεσού, Αμμοχώστου, Λάρνακας, Πάφου και Κερύνειας όπου θα 
στεγάζονται οι Επαρχιακές Επιτροπές. 

 
ΑΡΘΡΟ 2 

 
ΣΦΡΑΓΙΔΑ -  ΕΜΒΛΗΜΑ 
 

1. Η Παγκύπρια Ένωση Γεωπόνων έχει σφραγίδα σχήματος κυκλικού η 
οποία φέρει στο κέντρο 1 στάχυ και 1 μικροσκόπιο και τη χρονολογία 
ιδρύσεως της «1959» και στην περιφέρεια την επιγραφή «Παγκύπρια 
Ένωση Γεωπόνων» και “PANCYPRIAN UNION OF 
AGRICULTURISTS. 

 
2. Η σφραγίδα του Σωματείου όπως αυτή περιγράφεται στην 

παράγραφο 1 αποτελεί και το επίσημο έμβλημα του Σωματείου. 
 

ΑΡΘΡΟ 3 
 
ΣΚΟΠΟΙ  
 
Σκοποί του Σωματείου είναι: 
 

1. Η ανάπτυξη της Γεωργίας της Κύπρου με τη διάδοση και εφαρμογή 
των Γεωπονικών γνώσεων, με την προώθηση των γεωργικών 
ερευνών και με τη μελέτη όλων γενικά των αγροτικών ζητημάτων της 
Νήσου. 

2. Η πιο ενεργός ανάμειξη του Γεωπονικού κόσμου στην οικονομική και 
κοινωνική ανάπτυξη της Νήσου. 

3. Η διασφάλιση της κατοχύρωσης του Γεωπονικού επαγγέλματος στην 
Κύπρο με την προάσπιση των συμφερόντων και τη βελτίωση της 
θέσης και των συνθηκών εργασίας των Κυπρίων Γεωπόνων. 
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4. Η έκδοση επιστημονικού Γεωπονικού οργάνου. 

5. Η δημιουργία Γεωπονικής Βιβλιοθήκης. 

6. Η επιμόρφωση των Γεωπόνων της Κύπρου. 

7. Η ανάδειξη του συμβουλευτικού ρόλου των Γεωπόνων στη 
διαμόρφωση της αγροτικής πολιτικής του Κράτους. 

 
Το Σωματείο θα επιδιώκει τους πιο πάνω σκοπούς παραμένοντας  μακριά 
από οποιαδήποτε κομματική ανάμειξη. 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
 
ΜΕΣΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 
 
Οι σκοποί του Σωματείου προωθούνται και επιτυγχάνονται μέσω 
συγκεντρώσεων, διαλέξεων, ανάκλησης εμπειρογνωμόνων, διοργάνωσης 
διαγωνισμών, καθιέρωσης βραβείων, δημόσιας προβολής των θέσεων του 
επί θεμάτων σχετικών με την επιστήμη και το επάγγελμα της Γεωπονίας και 
οποιαδήποτε άλλη νομικά επιτρεπτή και ηθικά αποδεκτή δραστηριότητα που 
θα αποφασίζεται από την Παγκύπρια Συνδιάσκεψη των Γενικών 
Αντιπροσώπων, το Διοικητικό Συμβούλιο, τις Επαρχιακές  Συνελεύσεις ή τις 
Επαρχιακές Επιτροπές. 
 

ΑΡΘΡΟ 5 
 
ΜΕΛΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ 
 

1. Ως μέλη της Παγκύπριας Ένωσης Γεωπόνων δικαιούνται να 
εγγραφούν μετά από αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο 
απόφοιτοι Πανεπιστημίων ή ισότιμων Σχολών που κατέχουν πτυχίο 
Γεωπονίας ή Κλάδου της και είναι εγγεγραμμένοι στο Συμβούλιο 
Γεωπόνων, οι οποίοι έχουν τη μόνιμη διαμονή τους στην Κύπρο. 

 
2. Η εγγραφή μέλους γίνεται κατόπιν γραπτής αίτησης του ιδίου η οποία 

υπογράφεται από  τον αιτητή. Η αίτηση υποβάλλεται προς το 
διοικητικό συμβούλιο και συνοδεύεται από αντίγραφο της ταυτότητας 
του αιτητή και αποδεικτικό των προσόντων του αιτητή τα οποία τον 
καθιστούν δικαιούχο προς εγγραφή σύμφωνα με την Παράγραφο 1. 

 
3. Ο τύπος της αίτησης καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και σε 

αυτήν περιλαμβάνονται υποχρεωτικά τα προσωπικά στοιχεία του 
αιτητή (όνομα, επίθετο, αριθμός Ταυτότητας,  διεύθυνση μόνιμης 
κατοικίας και στοιχεία επικοινωνίας). 

 
4. Το τέλος εγγραφής στο οποίο περιλαμβάνεται και η ετήσια συνδρομή 

καθορίζεται στο ποσό των €10.00. 
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5. Σε καμία περίπτωση δεν δύναται να εγγραφούν μέλη άτομα που 
καταδικάστηκαν για οποιαδήποτε κατάχρηση στο πλαίσιο εμπλοκής 
τους στη λειτουργία μη κερδοσκοπικής οργάνωσης ή για αδίκημα που 
ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα.  

 
6. Όλα τα μέλη που εγγράφονται με βάση την πιο πάνω διαδικασία 

ονομάζονται τακτικά μέλη. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 6 

 
ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ 
 
Επίτιμα μέλη του Σωματείου ανακηρύσσονται από την Παγκύπρια 
Συνδιάσκεψη των Γενικών Αντιπροσώπων κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού 
Συμβουλίου, πρόσωπα που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες, είτε προς το 
Σωματείο, είτε για την ανάπτυξη της Γεωπονικής Επιστήμης και της Γεωργίας 
της Κύπρου. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 7 
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ 

 
1. Όλα τα μέλη, της Ένωσης έχουν ίσα δικαιώματα, τα οποία 

περιλαμβάνουν και τα ακόλουθα: 
 

1.1. Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι εκτός των περιπτώσεων 
που αναφέρονται στο παρόν καταστατικό. 

1.2. Το δικαίωμα της επιθεώρησης των βιβλίων της Ένωσης ύστερα 
από αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο. 

1.3. Το δικαίωμα να απαιτήσουν από την Ένωση τους κάθε δυνατή 
βοήθεια σε σχέση με την εργοδότηση τους. 

1.4. Η ιδιότητα μέλους είναι ανεπίδεκτη αντιπροσώπευσης και δεν 
μεταβιβάζεται ούτε κληρονομείται. 

 

2. Κάθε μέλος της Ένωσης έχει τις πιο κάτω υποχρεώσεις:  
 

2.1. Να καταβάλλει το δικαίωμα εγγραφής του που ορίσθηκε σε €10.00 
κατά τη μέρα της εγγραφής του. 

 
2.2. Να καταβάλλει ανελλιπώς την ετήσια συνδρομή του.  Η συνδρομή 

θα καταβάλλεται από κάθε μέλος στο Γενικό Ταμία ή τον Ταμία της 
Επαρχιακής Επιτροπής ή τον εισπράκτορα που έχει 
εξουσιοδοτηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου στην 
επαρχία του.  Σε περίπτωση κατά την οποία ένα μέλος 
καθυστερήσει αδικαιολόγητα τις συνδρομές του για δύο συνεχή έτη 
ειδοποιείται γραπτώς σχετικά από το Γενικό Ταμία, και αν σε 
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διάστημα 6 μηνών δεν συμμορφωθεί στην υποχρέωσή του αυτή, το 
Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προβεί στη διαγραφή του μέλους 
αυτού το οποίο δεν μπορεί να επανεγγραφεί ως μέλος παρά μόνο 
μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και αφού 
καταβάλει όλες τις καθυστερημένες συνδρομές του. 

 
2.3. Να προσέρχεται ανελλιπώς στις έκτακτες Γενικές, Τακτικές και 

Έκτακτες Επαρχιακές Συνελεύσεις των Μελών της Π.Ε.Γ., να 
υπακούει στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, Επαρχιακών 
Επιτροπών, Επαρχιακών Συνελεύσεων, Παγκύπριων 
Συνδιασκέψεων, να φροντίζει για την περιουσία και τα συμφέροντα 
του Σωματείου και να συμβάλλει στο μέτρο των δυνάμεων του στην 
πρόοδο του Σωματείου. 

 
2.4. Σε περίπτωση παράβασης οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις 

του ή σε περίπτωση σκόπιμης ενέργειας προς βλάβη των 
συμφερόντων ή της περιουσίας του Σωματείου, θα υπόκειται στις 
ακόλουθες πειθαρχικές ποινές τις οποίες ανάλογα με τις 
περιστάσεις το Διοικητικό Συμβούλιο αφού εξετάσει επιστάμενα τα 
γεγονότα και πεισθεί πλήρως για την παράβαση αυτή μπορεί να 
επιβάλει σ’ αυτό το μέλος: 

 
i. Επίπληξη 

 
ii. Επίπληξη με δημοσίευση στον τύπο 

 
iii. Προσωρινή αποβολή μέχρι 6 μήνες 

 

Η αποβολή αυτή θα αναστέλλει όλα τα δικαιώματα του μέλους που 
αποβλήθηκε αλλά δεν θα το απαλλάσσει από τις συνδρομές ή τις 
άλλες υποχρεώσεις του προς το σωματείο κατά τη διάρκεια της 
ποινής του. 
 

iv. Αποβολή για πάντα ύστερα από απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου η οποία υπόκειται στην έγκριση της Παγκύπριας 
Συνδιάσκεψης. 
 

3. Όλα τα μέλη είναι αλληλέγγυα υπεύθυνα για τα χρέη και τις 

υποχρεώσεις της Ένωσης 

ΑΡΘΡΟ 8 
 

ΕΙΣΔΟΧΗ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ 
 

 
1. Η εισδοχή νέων μελών είναι  πάντοτε επιτρεπτή εκτός των 

περιπτώσεων που αναφέρονται στο παρόν καταστατικό. 
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2. Τα μέλη δικαιούνται να αποχωρήσουν από το σωματείο οποιαδήποτε 

στιγμή το αποφασίσουν. 
 

3. Κάθε μέλος της Ένωσης που επιθυμεί να παραιτηθεί πρέπει να 
υποβάλει γραπτά την παραίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο, 
μέσω της Επαρχιακής Επιτροπής.  Το μέλος αυτό χάνει αυτόματα όλα 
τα δικαιώματα στην Ένωση δεν απαλλάσσεται όμως από τις 
υποχρεώσεις του έναντι της, παρά κατόπιν της αποδοχής της 
παραίτησής του από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το μέλος που αποχωρεί 
μπορεί να επανεγγραφεί αν το εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο 
 

4. Αποβολή μέλους επιτρέπεται  στην περίπτωση κατά την οποία το 

μέλος, με την όλη του συμπεριφορά, τις πράξεις ή τις παραλείψεις του, 

επιφέρει ή προκαλεί εξευτελισμό ή μείωση της αξιοπιστίας ή του 

κύρους του σωματείου ή άλλη βλάβη στα συμφέροντα αυτού. 

5. Κάθε μέλος που διαγράφεται με οποιοδήποτε τρόπο χάνει όλα τα 
δικαιώματα του στην Ένωση. 
 

ΑΡΘΡΟ 9 
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝ  
 
 

1. Μέλος του σωματείου που αποχωρεί δεν έχει κανένα δικαίωμα επί της 

περιουσίας του σωματείου και οφείλει να καταβάλει τις συνδρομές του 

μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους.  
 

2. Μέλος του σωματείου που αποχωρεί είναι υποχρεωμένο να επιστρέψει 

στο Σωματείο οποιαδήποτε έγγραφα ή και άλλα στοιχεία που 

αποτελούν ιδιοκτησία του Σωματείου και έχουν καθ’ οιονδήποτε 

τρόπον περιέλθει στην κατοχή του αποχωρούντος μέλους υπό την 

ιδιότητα του ως μέλους.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 
 

ΑΡΘΡΟ 10 
 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

 
1.  Τα Διοικητικά Όργανα του Σωματείου είναι: 

 
1.1. Η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη των Γενικών Αντιπροσώπων  

1.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου 

1.3. Οι Επαρχιακές Γενικές Συνελεύσεις των Μελών 

1.4. Οι Επαρχιακές Επιτροπές 

 
ΑΡΘΡΟ 11 

 
ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 
1. Η Παγκύπρια συνδιάσκεψη είναι το ανώτατο καθοδηγητικό σώμα του 

Σωματείου. Χαράζει γραμμή πάνω σε οποιοδήποτε ζήτημα που αφορά 
το Σωματείο, ακυρώνει αποφάσεις προηγούμενων Συνδιασκέψεων και 
τροποποιεί το καταστατικό. 

2. Η τακτική Παγκύπρια συνδιάσκεψη γίνεται κάθε χρόνο το δεύτερο 
τρίμηνο του έτους. Έκτακτες Συνδιασκέψεις συγκαλούνται όταν 
αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή αν το ζητήσει γραπτώς το 1/3 
των Γενικών Αντιπροσώπων 

3. Στις Συνδιασκέψεις, τακτικές και έκτακτες, λαμβάνουν μέρος γενικοί 
αντιπρόσωποι απ’ όλα τα Επαρχιακά Τμήματα οι οποίοι εκλέγονται 
κάθε δύο χρόνια από τις Επαρχιακές Συνελεύσεις και τα τέσσερα 
αιρετά μέλη Συμβουλίου Γεωπόνων.  

4. Η σύγκληση κάθε δύο χρόνια της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης πρέπει να 
γνωστοποιείται 15 τουλάχιστο μέρες νωρίτερα με έγγραφη πρόσκληση 
σ’ όλους τους Γενικούς Αντιπροσώπους που θα καθορίζει την 
ημερήσια διάταξη, τον τόπο, την ημέρα και την ώρα της Συνδιάσκεψης. 

5. Η Συνδιάσκεψη αποτελεί απαρτία όταν παρευρίσκονται τα 2/3 των 
εκλεγέντων αντιπροσώπων την ώρα που ορίστηκε ή οσοιδήποτε 
παραστούν μισή ώρα μετά. 

6. Στην εκλογική Συνδιάσκεψη προεδρεύει ο απερχόμενος Πρόεδρος του 
ΔΣ και τηρούνται πρακτικά από τον απερχόμενο Γενικό Γραμματέα. 

7. Η εκλογική Συνδιάσκεψη πραγματοποιείται το αργότερο ένα μήνα μετά 
τη λήξη των Επαρχιακών Συνελεύσεων και την εκλογή νέων Γενικών 
Αντιπροσώπων. 

8. Η ημερήσια διάταξη της τακτικής ετήσιας Συνδιάσκεψης περιλαμβάνει: 

α) Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου 

β) Λογοδοσία του Γενικού Ταμία για την οικονομική κατάσταση της 
Ένωσης και υποβολή των εξελεγμένων λογαριασμών. 

γ) Έκθεση και παρατηρήσεις των Ελεγκτών 
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δ) Αρχαιρεσίες (Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου κάθε 2 
χρόνια) 

ε) Διάφορα. 

9. Δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι παρευρίσκονται. 
 

10. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο προεδρεύων της Συνδιάσκεψης έχει τη 
νικώσα ψήφο. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 
 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΤΡΟΠΟΙ ΕΚΛΟΓΗΣ 
 

1. Το σωματείο, διοικείται από 9-μελές Διοικητικό Συμβούλιο, 
αποτελούμενο από: 

 
α) Τέσσερα εξ οφίκιο μέλη που είναι οι Πρόεδροι των Επαρχιακών 

Επιτροπών.  
 
β) Τα τέσσερα αιρετά μέλη του Συμβουλίου Γεωπόνων που 

εκλέγονται κατά τη Γενική Συνέλευση του Συμβουλίου κάθε δύο 
χρόνια τα οποία μετέχουν εξ οφίκιο στο Διοικητικό Συμβούλιο της 
Ένωσης 

 
γ) Ένα μέλος που εκλέγεται από την Παγκύπρια Συνδιάσκεψη των 

Γενικών Αντιπροσώπων. 
 
δ) Σε περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη που ορίζονται από τις 

παραγράφους 1(α) και 1(γ) μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο υπό 
την ιδιότητα τους ως αιρετά μέλη σύμφωνα με την Παράγραφο 
1(β), τότε αυτοί αντικαθίστανται από άλλα άτομα που εκλέγονται 
από την Παγκύπρια Συνδιάσκεψη ώστε ο αριθμός των Μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου να παραμένει στα εννέα (9). 

 
ε) Αν ο Πρόεδρος Επαρχιακής Επιτροπής μετέχει στο Διοικητικό 

Συμβούλιο του Συμβουλίου Γεωπόνων ως εκλεγμένο μέλος, τότε 
την εξ οφίκιο θέση του καταλαμβάνει ο Αντιπρόεδρος της οικείας 
Επαρχιακής Επιτροπής 

 
2. Η εκλογή του ενός μέλους του Διοικητικού συμβουλίου από την 

Παγκύπρια Συνδιάσκεψη γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: 
 
α) Κάθε υποψήφιος για το Συμβούλιο, πρέπει να προτείνεται από ένα 

μέλος και υποστηρίζεται από άλλο γραπτώς 
 
β) Αν υπάρχει ένας (1) μόνο υποψήφιος τότε αυτός ανακηρύσσεται 

ως εκλεγείς. 
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γ) Αν υποβληθούν πέραν της μίας υποψηφιότητες τότε γίνονται 
εκλογές με τον ακόλουθο τρόπο: 

 
i.Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο όσοι παρευρίσκονται στην 
Παγκύπρια Συνδιάσκεψη σύμφωνα με το Άρθρο 17. 

ii. Εκλέγεται από την Παγκύπρια Συνδιάσκεψη τριμελής Εφορευτική 
Επιτροπή από μη υποψηφίους. 

iii. Η εκλογή γίνεται με ψηφοδέλτιο.  Η Εφορευτική Επιτροπή 
παραδίνει ψηφοδέλτιο με τα ονόματα όλων των υποψηφίων σε 
κάθε μέλος που έχει δικαίωμα ψήφου. 

iv.Τα ονόματα των υποψηφίων αναγράφονται στο ψηφοδέλτιο με 
αλφαβητική σειρά. 

v.Η ψηφοφορία γίνεται με την αναγραφή του σήματος του σταυρού 
(+) ή (Χ) ή (ν) απέναντι από το όνομα του υποψηφίου που ο 
ψηφοφόρος επιθυμεί να εκλέξει.   

vi.Ψηφοδέλτια στα οποία έχουν ψηφιστεί περισσότεροι υποψήφιοι 
από ένας, θεωρούνται άκυρα. 

vii. Κάθε ψηφοδέλτιο ρίπτεται από τον ίδιο το ψηφοφόρο μέσα στην 
κάλπη. 

viii. Μετά από τη διαλογή των ψήφων που γίνεται από την Εφορευτική 
Επιτροπή στην παρουσία των υποψηφίων, ανακηρύσσεται ως 
εκλεγείς ο υποψήφιος που πλειοψήφησε. 

ix.Σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή γίνεται με κλήρο ενώπιον της 
Συνδιάσκεψης. 

x.Οι επιλαχόντες μπορούν κατά σειρά πλειοψηφίας να 
αναπληρώσουν κενές θέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο σε 
περίπτωση κένωσης της θέσης. 

3. Μετά τις εκλογές όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
συνέρχονται το αργότερο μέσα σε οκτώ (8) μέρες και εκλέγουν με 
μυστική ψηφοφορία μεταξύ τους, Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό 
Γραμματέα και Γενικό Ταμία. 

4. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι για δύο (2) χρόνια. Μπορεί 
όμως μέλος να επανεκλεγεί αρκεί να εκπληρώνει τους όρους της 
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. 

5. Η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη εκλέγει και τρεις (3) ελεγκτές από τα μη 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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ΑΡΘΡΟ 13 
 

 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ 
 
 

1. Η Επαρχιακή Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του Επαρχιακού 
Τμήματος του Σωματείου, το οποίο αποφασίζει για κάθε ζήτημα που 
δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου, αλλά πάντοτε μέσα 
στα πλαίσια των αποφάσεων και της γραμμής της Παγκύπριας 
Συνδιάσκεψης και του Διοικητικού Συμβουλίου, και εκλέγει με μυστική 
ψηφοφορία τους Γενικούς Αντιπροσώπους ης Επαρχίας οι οποίοι και 
θα εκπροσωπούν την Επαρχία στην Παγκύπρια Συνδιάσκεψη των 
Γενιών Αντιπροσώπων. 

2. Οι τακτικές ετήσιες Επαρχιακές Συνελεύσεις γίνονται το πρώτο τρίμηνο 
του έτους, σε τόπο, ώρα και μέρα που ορίζεται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο, ύστερα από συνεννόηση με την Επαρχιακή Επιτροπή. Οι 
έκτακτες Επαρχιακές Συνελεύσεις γίνονται όταν αποφασίσει η 
Επαρχιακή Επιτροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο ή όταν ζητηθεί 
γραπτώς από το ¼ των μελών του Επαρχιακού Τμήματος, από το 
Διοικητικό Συμβούλιο, μέσω των Επαρχιακών Επιτροπών. 

3. Στις Επαρχιακές Συνελεύσεις λαμβάνουν μέρος τα μέλη του Σωματείου 
που έχουν την κατοικία τους στην Επαρχία. 

4. Ειδοποίηση για την Επαρχιακή Συνέλευση θα δίδεται γραπτώς 8 μέρες 
νωρίτερα.  

5. Η Επαρχιακή Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι 
παρόντα τα μισά συν ένα από τα μέλη του τμήματος, ή μισή ώρα μετά 
την ώρα που ορίστηκε στην αγγελία οσαδήποτε μέλη και αν 
προσέλθουν. 

6. Η ημερήσια διάταξη της Επαρχιακής Συνέλευσης περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα θέματα: 
α) Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου 
β) Οικονομική έκθεση από τον Επαρχιακό Ταμία για τις εισπράξεις 
στην Επαρχία 
γ) Αρχαιρεσίες (εκλογή νέας Επαρχιακής Επιτροπής κάθε δύο έτη). 
δ) Διάφορα 

7. Κατά την Επαρχιακή Συνέλευση κρατούνται πρακτικά που 
καταχωρούνται σε ειδικό φάκελο και αντίγραφο τους αποστέλλεται στο 
Διοικητικό Συμβούλιο. 

 
ΑΡΘΡΟ 14 

 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 
 

1. Το Σωματείο μπορεί, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου, να ιδρύσει και διατηρήσει Τμήματα στην πόλη 
οποιασδήποτε Επαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, όταν 25 
τουλάχιστο μέλη του διαμένουν στην Επαρχία όπου ιδρύεται το 
Τμήμα.  
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2. Τα Επαρχιακά Τμήματα που διοικούνται από 5μελείς Επαρχιακές 
Επιτροπές, εκλέγονται κάθε δύο χρόνια από Επαρχιακές Συνελεύσεις 
των μελών της του Τμήματος. 

3. Για να εκλεγεί ένα μέλος στην Επαρχιακή Επιτροπή πρέπει: 

α) Ο υποψήφιος να είναι μέλος της Π.Ε.Γ. 

β) Να έχει την κατοικία του στην Επαρχία όπου θα εκλεγεί  

γ) Να μην κατέχει οποιοδήποτε αξίωμα ή υπούργημα σε άλλο 
επαγγελματικό σώμα γραμμένο σύμφωνα με τον Περί Σωματείων 
Νόμο. Δικαιούται όμως να συμμετέχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε 
συνδικαλιστική οργάνωση (Συντεχνία) εφόσον αυτή δεν 
αντιστρατεύεται άμεσα ή έμμεσα τα συμφέροντα, τους σκοπούς και 
επιδιώξεις της Π.Ε.Γ. 

4. Κάθε μέλος της Ένωσης δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμα του 
εκλέγειν και εκλέγεσθαι μόνο σ’ ένα Επαρχιακό Τμήμα. 

5. Η θητεία της Επαρχιακής Επιτροπής είναι για 2 χρόνια. Μπορεί όμως 
ένα μέλος να επανεκλεγεί, αρκεί να εκπληρώνει τους όρους της 
προηγούμενης παραγράφου 4. 

6. Αν ένα μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής παραιτηθεί παίρνει τη θέση 
του ο πρώτος επιλαχών κατά σειρά. Αν δεν υπάρχει επιλαχών 
διορίζεται οποιοδήποτε μέλος από το Επαρχιακό Τμήμα. Αν τρία ή 
περισσότερα μέλη της Επαρχιακής Επιτροπής παραιτηθούν ομαδικά 
ή κατά καιρούς, τότε ολόκληρη η Επαρχιακή Επιτροπή θεωρείται 
παραιτημένη και καλείται έκτακτη Επαρχιακή Συνέλευση για εκλογή 
νέας επιτροπής. 

7. Η Επαρχιακή Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα και έκτακτα 
όταν παρίσταται ανάγκη. Έκτακτες συνεδριάσεις καλεί ο Πρόεδρος 
της Επαρχιακής Επιτροπής όταν ο ίδιος κρίνει αναγκαίο ή όταν το 
ζητήσουν δύο μέλη της Επιτροπής. 

8. Οι Επαρχιακές Επιτροπές είναι υπεύθυνες για την εκτέλεση όλων των 
αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Μπορούν να αποφασίζουν 
για ζητήματα τοπικής φύσεως αλλά οι αποφάσεις αυτές, οσοδήποτε 
ασήμαντες και αν είναι, δεν πρέπει να βρίσκονται σε αντίθεση με τη 
γραμμή της Συνδιάσκεψης και του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Ένωσης. Όλες οι αποφάσεις των Επαρχιακών Επιτροπών πρέπει να 
γνωστοποιούνται γραπτώς, μέσα σε μια βδομάδα στο Διοικητικό 
Συμβούλιο. 

9. Οι Επαρχιακές Επιτροπές καταρτίζονται σε σώμα 8 μέρες το 
αργότερο μετά την εκλογή τους.  Εκλέγουν με απλή πλειοψηφία 
Επαρχιακό Πρόεδρο, Επαρχιακό Αντιπρόεδρο, Επαρχιακό 
Γραμματέα, και Επαρχιακό Ταμία. 
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ΑΡΘΡΟ 15 
 
ΕΚΛΟΓΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

1. Τόσο τα μέλη της Επαρχιακής Επιτροπής όσο και οι Γενικοί 
Αντιπρόσωποι εκλέγονται ταυτόχρονα από τα μέλη κατά τις 
Επαρχιακές Συνελεύσεις κάθε δύο χρόνια με μυστική ψηφοφορία. 

2. Για τα πρώτα 10 μέλη του Τμήματος εκλέγονται 5 Γενικοί 
Αντιπρόσωποι. Όσοι πλειοψήφησαν σε αναλογία ένας για κάθε 10 
μέλη, αποτελούν τους Αντιπροσώπους της Επαρχίας στις Παγκύπριες 
Συνδιασκέψεις της Ένωσης. Αν ο αριθμός των μελών που δικαιούνται 
να πάρουν μέρος στην εκλογή Αντιπροσώπων ενός Επαρχιακού 
Τμήματος διαιρούμενο με το δέκα αφήνει υπόλοιπο 5 ή μεγαλύτερο 
τότε εκλέγεται ακόμη ένας αντιπρόσωπος. Από κάθε Επαρχιακό Τμήμα 
εκλέγονται δύο μέχρι τρεις επιλαχόντες. Ο ελάχιστος αριθμός των 
Αντιπροσώπων κάθε Επαρχιακού Τμήματος είναι πέντε ανεξάρτητα 
από τον αριθμό των μελών. 

3. Ο τρόπος εκλογής της Επαρχιακής Επιτροπής και των Γενικών 
Αντιπροσώπων είναι ο ακόλουθος: 
Α) Κάθε υποψήφιος για Γενικός Αντιπρόσωπος πρέπει να προτείνεται 
από ένα μέλος και υποστηρίζεται από άλλο γραπτώς, οκτώ 
τουλάχιστον μέρες πριν από τη μέρα της Επαρχιακής Συνέλευσης.  
Β) Όλες οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στο Γραμματέα που ετοιμάζει 
κατάλογο των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά. Ο γραμματέας 
υπογράφει τον κατάλογο και τον αναρτά στον πίνακα γνωστοποιήσεων 
της Επαρχιακής Επιτροπής έξι (6) τουλάχιστον μέρες πριν από την 
Επαρχιακή Συνέλευση. 
Γ) Ενστάσεις εναντίον υποψηφιοτήτων υποβάλλονται προς την 
Επαρχιακή Επιτροπή τουλάχιστον 2 μέρες πριν την Επαρχιακή 
Συνέλευση. 
Δ) Οι πρόνοιες του Άρθρου 11, εδάφιο 3(δ), για την εκλογή μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου, ισχύουν με την εκλογή των Γενικών 
Αντιπροσώπων του Επαρχιακού Τμήματος. 
Ε) Οι εκλεγέντες Γενικοί Αντιπρόσωποι συνέρχονται εντός μίας 
βδομάδας και εκλέγουν την Επαρχιακή Επιτροπή η οποία ακολούθως 
συνέρχεται και καταρτίζεται σε σώμα.  

 
ΑΡΘΡΟ 16 

 
ΣΟΒΑΡΕΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ 
 
 Η ψηφοφορία για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, Επαρχιακών 
Επιτροπών και Γενικών Αντιπροσώπων, την αλλαγή της επωνυμίας, την 
ίδρυση ή προσχώρηση σε ομοσπονδία, την τροποποίηση του καταστατικού, 
τη διάλυση της Ένωσης και για ζητήματα εμπιστοσύνης προς το Διοικητικό 
Συμβούλιο ή την Επαρχιακή Επιτροπή είναι μυστική, οπότε ο Πρόεδρος 
οφείλει να διεξάγει μυστική ψηφοφορία.  Αποφάσεις λαμβάνονται από την 
πλειοψηφία των παρόντων μελών τα οποία έχουν δικαίωμα ψήφου. 
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ΑΡΘΡΟ 17 
 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 
 
 Εκτός από τις Επαρχιακές Συνελεύσεις και την Παγκύπρια 
Συνδιάσκεψη, συγκαλείται και Έκτακτη Γενική Συνέλευση όταν: 
 
α) Κρίνεται αναγκαίο από το Διοικητικό Συμβούλιο 
β) Ζητείται γραπτώς από το ¼ των μελών με αναγραφή του θέματος που θα 
συζητηθεί και των λεπτομερειών του. 
 
 Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Συνέλευση το 
αργότερο μέσα σε οκτώ (8) μέρες από την υποβολή της αίτησης και ορίζει τον 
τόπο και το χρόνο της σύγκλισης που δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) μέρες 
από τη μέρα της υποβολής της αίτησης. 
 
 Σε κάθε Έκτακτη Γενική συνέλευση η ειδοποίηση προς τα μέλη 
περιέχει αντίγραφο της αίτησης των μελών που ζήτησαν τη σύγκλιση της. Οι 
διαδικασίες διεξαγωγής των εργασιών της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης είναι 
οι ίδιες με εκείνες της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης Γενικών Αντιπροσώπων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 
 
 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 
ΜΕΛΩΝ 

 
ΑΡΘΡΟ 18 

 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία όταν 
παρευρίσκονται ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος και τέσσερα (4) τουλάχιστον 
μέλη του. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με 
πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος έχει 
τη νικώσα ψήφο. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τα ακόλουθα καθήκοντα: 

 

1. Καταβάλλει κάθε φροντίδα και παίρνει τις αναγκαίες αποφάσεις για 
πραγματοποίηση των σκοπών της Ένωσης σύμφωνα με τις πρόνοιες 
του παρόντος καταστατικού. 

2. Εκτελεί τις αποφάσεις της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης.  Δεν έχει 
δικαίωμα να παίρνει αποφάσεις αντίθετες με τη γενική γραμμή που 
έχει χαράξει η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη. 

Σε περίπτωση που για ένα ζήτημα δεν υπάρχει γραμμή της 
Συνδιάσκεψης, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να παίρνει αποφάσεις 
που θα θεωρούνται έγκυρες. 

3. Επιλαμβάνεται όλων των θεμάτων της Ένωσης και ενεργεί για 
λογαριασμό της. 

4. Στέλνει όλες τις αποφάσεις του στις Επαρχιακές Επιτροπές για 
κατατόπιση των μελών και εκτέλεση.  

5. Φροντίζει για τη τήρηση των προνοιών του καταστατικού 

6. Επιβλέπει τη διαχείριση του σωματείου γενικά, κρατεί λογαριασμούς 
και συντάσσει τον Προϋπολογισμό του σωματείου. 

7. Καταρτίζει επιτροπές από τους Γενικούς Αντιπροσώπους για μελέτη 
κάθε ζητήματος, που αφορά τους σκοπούς του σωματείου. 

8. Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των Παγκύπριων Συνδιασκέψεων.  

9. Συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα, και έκτακτα όταν ο Πρόεδρος το 
θεωρήσει αναγκαίο ή όταν τουλάχιστο τέσσερα (4) από τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου το ζητήσουν γραπτά. 
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10. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να καλεί τις Επαρχιακές 
Επιτροπές σε κοινές συσκέψεις για τη λύση σοβαρών προβλημάτων 
του σωματείου και των μελών. 

11. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να καλεί έκτακτη Παγκύπρια 
Συνδιάσκεψη. 

12. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να 
παρακάθονται στις συνεδρίες των Επαρχιακών Επιτροπών, αλλά 
χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

13. Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί κάθε δύο χρόνια τις Επαρχιακές 
Συνελεύσεις για ανάδειξη νέων Γενικών Αντιπροσώπων μετά από 
συνεννόηση με τις Επαρχιακές Επιτροπές. 

 

 

Σε περίπτωση παραίτησης πέντε (5) τουλάχιστον μελών του αρχικού 
Διοικητικού Συμβουλίου, ολόκληρο το Διοικητικό Συμβούλιο παραιτείται και 
καλείται από τον Πρόεδρο έκτακτη Παγκύπρια Συνδιάσκεψη των Γενικών 
Αντιπροσώπων για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις 
πρόνοιες του άρθρου 11. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, δε δικαιούται να συνάπτει δάνειο χωρίς να εγκριθεί 
αυτό προηγούμενα από την Παγκύπρια Συνδιάσκεψη. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 19 
 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
 
Ο Πρόεδρος: 
 

1. Συγκαλεί μέσω του Γενικού Γραμματέα το Διοικητικού Συμβούλιο σε 
τακτικές συνεδρίες κάθε μήνα και καθορίζει τα θέματα την μέρα και 
τον τόπο της συνεδρίας. Έκτακτες συνεδρίες του Διοικητικού 
Συμβουλίου πραγματοποιούνται όταν ο Πρόεδρος θεωρήσει αυτό 
αναγκαίο ή όταν τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου το ζητήσουν γραπτά απ’ αυτόν. 

2. Συγκαλεί τις Παγκύπριες Συνδιασκέψεις μετά από απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

3. Προεδρεύει του Διοικητικού Συμβουλίου και των Παγκύπριων 
Συνδιασκέψεων και διευθύνει τις εργασίες τους. 

4. Εκδίδει εντάλματα πληρωμών μετά από εντολή του Διοικητικού 
συμβουλίου. 

5. Εκπροσωπεί την Ένωση σε κάθε περίπτωση μαζί με το Γενικό 
Γραμματέα. Όταν έχει κώλυμα ο Πρόεδρος τον αντικαθιστά για όλες 
του τις εργασίες ο Αντιπρόεδρος και όταν κι αυτός κωλύεται ο 
πρεσβύτερος από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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ΑΡΘΡΟ 20 

 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ANTIΠΡΟΕΔΡΟΥ 

 
Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο για όλες του τις εργασίες και 
επιλαμβάνεται θεμάτων που του ανατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε 
περίπτωση που ο Αντιπρόεδρος κωλύεται τον αντικαθιστά ο πρεσβύτερος 
από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 

ΑΡΘΡΟ 21 
 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
 
Ο Γραμματέας: 
 

1. Συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριών του Διοικητικού Συμβουλίου 
και των Συνδιασκέψεων όπως και τα έγγραφα που προκύπτουν μετά 
από αποφάσεις τους. 

2. Συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο που εξέρχεται. 

3. Τηρεί γενικό μητρώο των μελών της Ένωσης. 

4. Διεξάγει την αλληλογραφία της Ένωσης και κρατεί πρωτόκολλο των 
εγγράφων που εισέρχονται και εξέρχονται. 

5. Είναι προσωπικά υπεύθυνος για τη φύλαξη των αρχείων της Ένωσης 
της σφραγίδας της και της βιβλιοθήκης. 

6. Κρατεί λεπτομερή κατάλογο των επίπλων και γενικά όλης της 
περιουσίας της Ένωσης και είναι υπεύθυνος για τη φύλαξή τους. Όταν 
ο Γραμματέας κωλύεται τον αντικαθιστά μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου, ως προσωρινός γραμματέας, που ορίζεται σχετικά από 
το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

ΑΡΘΡΟ 22 
 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΙΑ 
 
Ο Γενικός Ταμίας 
 

1. Τηρεί βιβλίο ταμείου στο οποίο θα καταχωρούνται πλήρως και με 
ακρίβεια όλες οι εισπράξεις και όλες οι πληρωμές που γίνονται από 
μέρους της Ένωσης ή των μελών της. 

2. Τηρεί βιβλίο στελεχών αποδείξεων εισπράξεων και πληρωμών στο 
οποίο καταχωρούνται όλα τα πιο πάνω στελέχη με λεπτομέρεια. 

3. Εισπράττει από τις Επαρχιακές Επιτροπές κάθε οφειλόμενο ποσό 
έναντι εντύπου αποδείξεως. 
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4. Διενεργεί την είσπραξη κάθε εσόδου με βάση αποδείξεις αριθμημένων 
εντύπων και καταθέτει στην Τράπεζα με την οποία η Παγκύπρια 
Ένωση Γεωπόνων συνεργάζεται για λογαριασμό της Ένωσης κάθε 
ποσό της που υπερβαίνει τα 20 ευρώ αλλά δεν μπορεί να αποσύρει 
χρήματα χωρίς την υπογραφή του Προέδρου. 

5. Είναι προσωπικά υπεύθυνος για τα χρήματα που εισπράττει. 

6. Εκτελεί τις πληρωμές που εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο 
και φυλάγει τις σχετικές αποδείξεις. 

7. Αποσύρει χρήματα από την Τράπεζα μετά από εντολή του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

8. Παρέχει λεπτομέρειες για την οικονομική κατάσταση της Ένωσης στο 
Διοικητικό Συμβούλιο και τους ελεγκτές οποτεδήποτε ζητηθεί απ’ 
αυτόν. 

9. Τηρεί βιβλίο που δείχνει με λεπτομέρεια όλη την περιουσία, τα 
έπιπλα, τα σκεύη του σωματείου και οποιουδήποτε Τμήματος αυτής, 
μαζί με την αξία τους. 

10. Τα ονόματα και τα δείγματα των υπογραφών του Προέδρου και 
Γενικού Ταμία αποστέλλονται στην Τράπεζα στην οποία είναι 
κατατεθειμένα τα κεφάλαια του σωματείου και συνοδεύονται με 
οδηγίες σύμφωνα με τις οποίες η Τράπεζα θα πληρώνει επιταγές ή 
εντάλματα από το λογαριασμό του σωματείου. 

Το Γενικό Ταμία όταν κωλύεται, αντικαθιστά προσωρινά άλλο μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγεται απ’ αυτό.  

 
ΑΡΘΡΟ 23 

 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 

 
1. Ασκούν τον έλεγχο της διαχείρισης σύμφωνα με την εντολή που δίνεται 

σ’ αυτούς από το Διοικητικό Συμβούλιο και την Παγκύπρια 
Συνδιάσκεψη. 

2. Ετοιμάζουν έκθεση πάνω στη οικονομική κατάσταση του σωματείου 
που υποβάλλουν στο Διοικητικό Συμβούλιο και την Παγκύπρια 
Συνδιάσκεψη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ 
 

ΑΡΘΡΟ 24 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 
 
1. Τα περιουσιακά στοιχεία του Σωματίου  περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:  
 

1.1. Ιδιόκτητο Διαμέρισμα επί της Οδού Εζεκία Παπαϊωάννου Αριθμός 21 
με όλα τα κινητά στοιχεία που ευρίσκονται σε αυτό, πλην εκείνων που 
ανήκουν στους ενοικιαστές του διαμερίσματος. 

 
1.2.Τραπεζικούς λογαριασμούς επ’ ονόματι του Σωματείου. 

 
 
2. Πόροι της Π.Ε.Γ είναι: 
 

2.1.Το δικαίωμα εγγραφής μέλους που ορίστηκε σε 10 ευρώ πληρωτέο 
κατά τη μέρα της εγγραφής του.  

2.2. Ετήσια συνδρομή κάθε μέλους που ορίστηκε σε 10 ευρώ. 

2.3.Το προϊόν από την πώληση των εκδόσεων του σωματείου. 

2.4. Έκτακτες εισφορές, ενοίκια, δωρεές και άλλα νόμιμα εισοδήματα που 
περιέρχονται στην Ένωση. 

 

ΑΡΘΡΟ 25 

 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 
1. Το οικονομικό έτος του Σωματείου αρχίζει από την 1η ημέρα κάθε 

ημερολογιακού έτους και τελειώνει την 31η ημέρα του ιδίου έτους. 
 
2. Ο προϋπολογισμός του σωματείου συντάσσεται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο και υποβάλλεται για ψήφιση στην ετήσια Γενική Συνέλευση. Ο 
προϋπολογισμός του σωματείου περιλαμβάνει τα αναμενόμενα 
εισοδήματα του Σωματείου καθώς επίσης και τις υπολογιζόμενες δαπάνες 
περιλαμβανομένων και των τυχόν οφειλών έναντι δανεισμού.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 26 
 
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
 
Τα κεφάλαια του Σωματείου μπορούν να διατεθούν για τους πιο κάτω 
σκοπούς:  
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1. Για την προμήθεια βιβλίων και Γεωπονικών περιοδικών για τη 
βιβλιοθήκη της. 

2. Για την αγορά ή ενοικίαση ή ανέγερση κτιρίου ή γης που απαιτούνται 
για τους σκοπούς της. 

3. Για τη έκδοση, δημοσίευση και κυκλοφορία βιβλίων, εφημερίδων, 
περιοδικών ή άλλων εντύπων για την προώθηση των σκοπών της. 

4. Για την πληρωμή εξόδων διαχείρισης συμπεριλαμβανομένων και των 
εξόδων ελέγχου των λογαριασμών. 

5. Για την αγωγή ή υπεράσπιση οποιασδήποτε νομικής διαδικασίας, η 
οποία αφορά την Π.Ε.Γ ή οποιοδήποτε μέλος της, όταν η αγωγή αυτή 
υπεράσπισης γίνεται για εξασφάλιση των δικαιωμάτων της. 

6. Για νομική συμβουλή για εξασφάλιση των δικαιωμάτων της. 
7. Για νόμιμους φόρους. 
8. Για έξοδα εγκρινόμενα από την Παγκύπρια Συνδιάσκεψη. 

 
ΑΡΘΡΟ 27 

 
ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 
 
 

1. Το Σωματείο διαλύεται σε περίπτωση που ο αριθμός των κανονικών 
μελών του είναι κάτω των 20. 

 
2. Οποτεδήποτε κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως η οποία 

απόφαση θα ληφθεί με πλειοψηφία των εγγεγραμμένων μελών του 
Σωματείου. Για τη διάλυση του σωματείου απαιτείται η συναίνεση των 
τριών τετάρτων του συνόλου των μελών του σωματείου. Στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες καθίσταται εκ των πραγμάτων δυσχερής η 
παρουσία των τριών τετάρτων των μελών, ο Έφορος δύναται να 
παρέχει τη συγκατάθεσή του για την υποβολή αίτησης στο Δικαστήριο 
για την έκδοση διατάγματος το οποίο να παρέχει τη δυνατότητα στο 
αιτούν σωματείο να προωθήσει τη διαδικασία λήψης απόφασης στην 
παρουσία τουλάχιστον μέχρι και των δύο πέμπτων του συνόλου των 
μελών του. 

 
3. Στην περίπτωση διάλυσης, αφού πρώτα εξοφληθούν τυχόν χρέη του 

Σωματείου, η περιουσία του Σωματείου που θα απομείνει κατατίθεται 
Πιστωτικό Ίδρυμα για να χρησιμοποιηθεί για τυχόν επανασύστασή της 
Ένωσης ή για τη σύμπηξη νέας παρεμφερούς Επιστημονικής 
Οργάνωσης. Σε περίπτωση που δεν συσταθεί νέα, το ποσό αυτό 
διατίθεται στο Υπουργείο Γεωργίας για εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης 
του.  
 

4. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να διανεμηθεί μεταξύ των μελών 
του.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε 
 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
ΑΡΘΡΟ 28 

 
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 
 
1. Καμιά αμοιβή, οποιουδήποτε είδους, δεν καταβάλλεται για 

παρεχόμενες υπηρεσίες, σε οποιοδήποτε μέλος ή αξιωματούχο της 

διοίκησης αυτού. Τα μέλη του Σωματείου δύνανται να λαμβάνουν 

αποζημίωση για τυχόν έξοδα στα οποία θα υποβάλλονται για σκοπούς 

του Σωματείου, περιλαμβανομένων οδοιπορικών, κατόπιν έγκρισης 

από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 
2. Το Σωματείο αντιπροσωπεύεται δικαστικώς και εξωδίκως από τον 

εκάστοτε Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και σε περίπτωση 
κωλύματος από τον Γενικό του Γραμματέα.  

 
3.  Το σωματείο ευθύνεται έναντι τρίτων από τυχόν παράνομες πράξεις ή 

παραλείψεις των οργάνων ή υπαλλήλων που το αντιπροσωπεύουν και 
συνεπάγονται υποχρέωση αποζημίωσης, νοουμένου ότι η ζημιογόνος 
πράξη ή παράλειψη έλαβε χώρα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 
που τους είχαν ανατεθεί. Νοείται ότι εάν η συγκεκριμένη ζημιογόνος 
πράξη ή παράλειψη έγινε εκ προθέσεως, δόλια, κακόπιστα ή λόγω 
βαριάς αμέλειας, το υπαίτιο πρόσωπο ή τα υπαίτια πρόσωπα 
ευθύνονται αλληλέγγυα και ξεχωριστά έναντι του σωματείου για την 
αποκατάσταση της ζημιάς που έχει υποστεί.  

 
ΑΡΘΡΟ 29 

 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
 
Το καταστατικό αυτό μπορεί να τροποποιηθεί από την Παγκύπρια 
Συνδιάσκεψη ύστερα από απόφαση των 2/3 της.  Η πρόταση για 
τροποποίηση πρέπει να κοινοποιείται από το Διοικητικό Συμβούλιο στους 
Γενικούς Αντιπροσώπους, μαζί με την πρόσκληση για την Παγκύπρια 
Συνδιάσκεψη.  
 

ΑΡΘΡΟ 30 
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ 
 
Για κάθε θέμα μη προβλεπόμενο υπό του παρόντος Καταστατικού καθώς και 
για κάθε ασάφεια, αποφαίνεται η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη εντός των 
προνοιών της ισχύουσας νομοθεσίας, δηλαδή του Περί Σωματείων και 
Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμου του 2017 και 2018 
(104(1)/2017 και 76(Ι)/2018) και των υπ’ αυτόν εκδιδόμενων Κανονισμών και 




