
[ΣΩΜΑΤΕΙΟ "Ταμείο Ευημερίας Υπαλλήλων Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου"] 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου ημερομηνίας [●]  
 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ 
 
 
Α. ΓΕΝΙΚΑ 
 
1. Οι παρόντες κανονισμοί ρυθμίζουν τη λειτουργία του [ονομασία ομίλου] («Όμιλος»).  

 
2. Ο Όμιλος έχει δεόντως συσταθεί και αναγνωριστεί ως όμιλος που λειτουργεί υπό την 

αιγίδα του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ "Ταμείο Ευημερίας Υπαλλήλων Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου" 
(«Σωματείο»), με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου ημερομηνίας [●]. 
Ο Όμιλος αποτελεί εξειδικευμένη επιτροπή εν τη εννοία του άρθρου 15.12 του 
Καταστατικού του Σωματείου, αποτελούμενη από μέλη του Σωματείου, διοικούμενη από 
τη Διαχειριστική Επιτροπή Ομίλου με βάση τους παρόντες Κανονισμούς, ως θα ισχύουν 
από καιρού εις καιρό, και εντεταλμένη να βοηθά και να προάγει το έργο του Σωματείου.  

 
3. Οι σκοποί του Ομίλου είναι οι ακόλουθοι:  

 
[●]  
 

4. Ο Όμιλος δεν διαθέτει νομική προσωπικότητα και αυτοτέλεια.  Όλες οι δικαιοπραξίες του 
Ομίλου τελούν υπό την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου και, άμα την 
έγκρισή τους, αποτελούν δικαιοπραξίες του Σωματείου και δεσμεύουν το Σωματείο.   
 

 
Β. ΜΕΛΗ 
 
5. Έκαστο μέλος του Σωματείου μπορεί να αιτείται την εγγραφή του ως μέλος του Ομίλου.  Η 

εγγραφή διενεργείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, αφού 
ληφθεί υπόψη και η γνώμη της Διαχειριστικής Επιτροπής.   
Ως μέλη του Ομίλου μπορούν να εγγραφούν και  Φίλοι του Ομίλου. 
  

6. Έκαστο μέλος του Σωματείου μπορεί να εγγραφεί ως μέλος του Ομίλου μόνο νοουμένου 
ότι η αίτησή του συνοδεύεται με ενυπόγραφη δήλωση, σύμφωνα με την οποία αποδέχεται 
όπως τηρεί τους παρόντες Κανονισμούς, ως θα ισχύουν από καιρού εις καιρό.  

 
7. Κάθε μέλος του Σωματείου μπορεί να διαγραφεί από Όμιλο μετά από γραπτή αίτησή του 

προς τη Διαχειριστική Επιτροπή, η οποία θα προωθεί το θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο 
για τη λήψη απόφασης, αφού ληφθεί υπόψη και η γνώμη της Διαχειριστικής Επιτροπής.  
Επίσης, κάθε μέλος του Σωματείου μπορεί να διαγραφεί από Όμιλο μετά από απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού ληφθεί υπόψη και η γνώμη της Διαχειριστικής 
Επιτροπής.  Έκαστο μέλος Ομίλου διαγράφεται αυτοδικαίως από τη στιγμή που παύει να 
είναι μέλος του Σωματείου.  
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Γ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 
8. Ο Όμιλος θα διοικείται τουλάχιστον από πενταμελή Διαχειριστική Επιτροπή, η οποία θα 

εκλέγεται από τα Μέλη του Ομίλου κάθε Οκτώβριο εκάστου έτους και θα έχει μέχρι τριετή 
θητεία.   
 

9. Η Διαχειριστική Επιτροπή θα ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο περί της εκλογής νέων 
μελών εντός 10 ημερών από την εν λόγω εκλογή.  Το Διοικητικό Συμβούλιο θα επικυρώνει 
την εν λόγω εκλογή, εκτός και αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι που καθιστούν αναγκαία τη 
διενέργεια επανεκλογικής διαδικασίας, οπότε και πληροφορείται αναλόγως η  
Διαχειριστική Επιτροπή για να τη διεξάγει.  
 

10. Οι ειδικές ρυθμίσεις της διαδικασίας εκλογής των μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής θα 
αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου και θα κοινοποιούνται στην 
Διαχειριστική Επιτροπή τουλάχιστον 30 ημέρες προ της διεξαγωγής εκλογικής 
διαδικασίας.  
 

11. Η Διαχειριστική Επιτροπή θα έχει καθήκον όπως (α) διεξάγει τις εκλογικές διαδικασίες για 
την ανάδειξη νέας Διαχειριστικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις πρόνοιες των παρόντων 
Κανονισμών, (β) αποφασίζει τις εισηγήσεις που θα υποβάλλει προς το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Σωματείου, στο οποίο και οι σχετικές εισηγήσεις θα αποστέλλονται προς 
έγκριση, (γ) εφαρμόζει τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου επί των 
εν λόγω εισηγήσεων, (δ) αποφασίζει για το διορισμό του Υπεύθυνου Οικονομικής 
Διαχείρισης Ομίλου, και (ε) εφαρμόζει τις πρόνοιες των παρόντων Κανονισμών, ως 
ισχύουν από καιρού εις καιρό, και διασφαλίζει όπως έκαστο μέλος του Ομίλου εφαρμόζει 
τις πρόνοιες των παρόντων Κανονισμών, ως ισχύουν από καιρού εις καιρό.  
 

12. Εκτός όπως άλλως πως προνοείται στους παρόντες Κανονισμούς, η Διαχειριστική 
Επιτροπή δεν θα δύναται να λαμβάνει οποιαδήποτε απόφαση χωρίς έγκριση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.  
 

13. Οι εισηγήσεις που θα αποστέλλει η Διαχειριστική Επιτροπή προς το Διοικητικό Συμβούλιο 
θα αποφασίζονται κατά πλειοψηφία.   
 

14. Ουδεμία εισήγηση της Διαχειριστικής Επιτροπής δεν μπορεί να εφαρμοστεί και ούτε 
δεσμεύει το Σωματείο εκτός και αν έχει προηγουμένως εγκριθεί από το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Σωματείου.  
 

15. Η έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου θα θεωρείται ότι έχει δοθεί μόνο αν 
αυτή κοινοποιηθεί γραπτώς προς τη Διαχειριστική Επιτροπή και θα θεωρείται ότι έχει 
δοθεί την ημερομηνία της εν λόγω γραπτής κοινοποίησης.  
 

16. Η Διαχειριστική Επιτροπή τηρεί Μητρώο Μελών του Ομίλου, αντίγραφο του οποίου 
αποστέλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου ανά έτος ή όποτε τούτο ζητηθεί 
από το Διοικητικό Συμβούλιο. 
 

17. Τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής Ομίλου θα υποβάλλουν ενυπόγραφη δήλωση, 
σύμφωνα με την οποία (α) αποδέχονται όπως τηρούν τους παρόντες Κανονισμούς, ως θα 
ισχύουν από καιρού εις καιρό.   
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Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
 
18. Τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής εντός 15 ημερών μετά την εκλογή τους θα 

αποφασίζουν το μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής που θα είναι υπεύθυνο για την 
τήρηση και υποβολή βιβλίων και λογαριασμών του Ομίλου κατά τη διάρκεια της θητείας 
της εν λόγω Διαχειριστικής Επιτροπής («Υπεύθυνος Οικονομικής Διαχείρισης 
Ομίλου») και θα αποστέλλουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου σχετική 
ενυπόγραφη δήλωση αναφορικά με το διορισμό, συνοδευόμενη με ενυπόγραφη δήλωση 
του Υπεύθυνου Οικονομικής Διαχείρισης Ομίλου, σύμφωνα με την οποία το εν λόγω 
πρόσωπο θα αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως τηρεί και υποβάλλει αληθή και ακριβή 
βιβλία και ελέγχει ότι όλες οι συναλλαγές του Ομίλου διεξάγονται με διαφάνεια και 
σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς. 
 

19. Σε περίπτωση παράλειψης τήρησης της πιο πάνω υποχρέωσης, το Διοικητικό Συμβούλιο 
θα δύναται να διορίζει οποιοδήποτε μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής στην εν λόγω 
θέση και η σχετική απόφαση θα είναι τελεσίδικη άμα της κοινοποίησής της στα μέλη της 
Διαχειριστικής Επιτροπής.  Σε τέτοια περίπτωση, ο Υπεύθυνος Οικονομικής Διαχείρισης 
Ομίλου θα υποβάλλει την εν λόγω ενυπόγραφη δήλωση εντός 10 ημερών από της εν 
λόγω κοινοποίηση.  
 

20. Ο Υπεύθυνος Οικονομικής Διαχείρισης Ομίλου:  
 
(α) Τηρεί όλα τα λογιστικά βιβλία που σχετίζονται με τον Όμιλο.  
 
(β) Φροντίζει για την είσπραξη κάθε είδους εισοδήματος του Ομίλου, εκδίδοντας σχετικές 
αποδείξεις και εκτελεί τις πληρωμές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Σωματείου. 
 
(γ) Οφείλει να παρουσιάζει όλα τα σχετικά βιβλία και οικονομικά αρχεία στο Διοικητικό 
Συμβούλιο του Σωματείου, όταν τα ζητήσουν για έλεγχο. 
 
(δ) Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου κατά τακτά χρονικά διαστήματα, 
ταμειακή κατάσταση του Ομίλου στην οποία θα παρουσιάζονται οι εισπράξεις και 
πληρωμές. 
 
(ε) Υπογράφει όλες τις εντολές πληρωμής καθώς και ανάληψη χρημάτων από λογαριασμό 
του Ομίλου, μαζί με τον Πρόεδρο. 
 
(στ) Στο τέλος κάθε οικονομικού έτους παραδίδει όλα τα οικονομικά αρχεία και στοιχεία 
στους Εγκεκριμένους Ελεγκτές του Σωματείου για το σχετικό ταμειακό έλεγχο και την 
ετοιμασία οικονομικής έκθεσης από τους Εγκεκριμένους Ελεγκτές του Σωματείου. 
 
(ζ) Παρέχει στους Εγκεκριμένους Ελεγκτές του Σωματείου οποιεσδήποτε πληροφορίες 
απαιτούνται για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.   
 

21. Ο Υπεύθυνος Οικονομικής Διαχείρισης Ομίλου σε συνεννόηση με τα λοιπά μέλη της 
Διαχειριστικής Επιτροπής θα υποβάλλει προϋπολογισμό του Ομίλου προς έγκριση από το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου όχι αργότερο από το τέλος Οκτωβρίου εκάστου 
έτους.  Τυχόν συμπληρωματικοί προϋπολογισμοί θα υποβάλλονται τουλάχιστον 2 μήνες 
πριν από το χρόνο που προγραμματίζεται η διενέργεια της σχετικής δαπάνης.  
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22. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία που περιέρχονται στην κατοχή του Ομίλου θα ανήκουν στο 

Σωματείο και θα παραδίδονται στο Σωματείο άμεσα και σε πρώτη ζήτηση.  Κανένα 
περιουσιακό στοιχείο που κατέχεται από Όμιλο δεν δύναται να πωληθεί, επιβαρυνθεί, 
δωρηθεί ή άλλως πως διατεθεί χωρίς προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Σωματείου.  

 
 

Ε. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗ 
 

23. Οι παρόντες Κανονισμοί τροποποιούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Σωματείου.  Εκτός και αν άλλως πως αναφέρεται στην εν λόγω απόφαση, η τροποποίηση 
θα έχει άμεση ισχύ.  
 

24. Ο Όμιλος διαλύεται: 
 
(α) Αν τα μέλη του μειωθούν κάτω από 10 (δέκα). 
 
(β) Ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, αν και εφόσον 
συντρέχουν σοβαροί λόγοι. 
  
Σε περίπτωση διάλυσης του Ομίλου, η περιουσία που κατέχει επανέρχεται αυτοδικαίως 
στο Σωματείο.  

 
 

*** 
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