
[ΣΩΜΑΤΕΙΟ "Ταμείο Ευημερίας Υπαλλήλων Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου"] 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου ημερομηνίας [●]  
 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ 
 
 
1. Οι παρόντες κανονισμοί καθορίζουν τη διαδικασία σύστασης και αναγνώρισης ομίλου που 

θα λειτουργεί υπό την αιγίδα του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ "Ταμείο Ευημερίας Υπαλλήλων Αρχής 
Τηλεπικοινωνιών Κύπρου" («Σωματείο») και θα δικαιούται να υποβάλλει αιτήματα για να 
στηρίζεται οικονομικά από το Σωματείο.  
 

2. Όμιλος που συστήνεται και αναγνωρίζεται δυνάμει των παρόντων κανονισμών θα 
αποτελεί εξειδικευμένη επιτροπή εν τη εννοία του άρθρου 15.12 του Καταστατικού του 
Σωματείου, αποτελούμενη από μέλη του Σωματείου, ή φίλους του Ομίλου διοικούμενη 
από τη Διαχειριστική Επιτροπή Ομίλου με βάση τους Κανονισμούς Λειτουργίας Ομίλων, 
ως θα ισχύουν από καιρού εις καιρό, και εντεταλμένη να βοηθά και να προάγει το έργο 
του Σωματείου.  
 

3. Σύσταση ομίλου επιτρέπεται μόνο υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  
 
(α) Ο σκοπός του ομίλου θα πρέπει κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Σωματείου να εμπίπτει στους σκοπούς του Σωματείου, ως περιγράφονται στο 
Καταστατικό του.  

 
(β) Ο σκοπός του ομίλου θα πρέπει κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Σωματείου να είναι τέτοιος που το Σωματείο να επιθυμεί, κατά την απόλυτη αυτού 
κρίση, να συστήσει και να αναγνωρίσει.  

 
(γ) Ο σκοπός του ομίλου θα πρέπει κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Σωματείου να μην αντιβαίνει στη νομοθεσία, στη δημόσια τάξη και στα χρηστά ήθη.  
 
(δ) Δεν πρέπει να υπάρχει ήδη συστημένος και αναγνωρισμένος όμιλος που να 

μετέρχεται τους ίδιους σκοπούς με υπό σύσταση όμιλο.  
 
(ε) Η σύσταση του ομίλου θα πρέπει να τυγχάνει στήριξης από τουλάχιστον 10 μέλη 

του Σωματείου («Ιδρυτικά Μέλη Ομίλου»), τα οποία θα αναλαμβάνουν τις 
υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 κατωτέρω.    

 
(στ) Τουλάχιστον 5 εκ των μελών που στηρίζουν τον όμιλο θα πρέπει να αποδέχονται 

να ενεργούν ως μέλη του οργάνου διοίκησης του υπό σύσταση ομίλου 
(«Διαχειριστική Επιτροπή Ομίλου») και να αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 κατωτέρω.    

 
4. Τα Ιδρυτικά Μέλη Ομίλου θα υποβάλλουν ενυπόγραφη δήλωση, σύμφωνα με την οποία 

αποδέχονται όπως τηρούν τους Κανονισμούς Λειτουργίας Ομίλων, ως θα ισχύουν από 
καιρού εις καιρό.  
  



5. Τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής Ομίλου θα υποβάλλουν ενυπόγραφη δήλωση, 
σύμφωνα με την οποία (α) αποδέχονται όπως τηρούν τους Κανονισμούς Λειτουργίας 
Ομίλων, ως θα ισχύουν από καιρού εις καιρό.   
 

6. Τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής Ομίλου θα υποβάλλουν ενυπόγραφη δήλωση, 
σύμφωνα με την οποία θα διορίζουν συγκεκριμένο μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής, το 
οποίο θα είναι υπεύθυνο για την τήρηση και υποβολή βιβλίων και λογαριασμών του υπό 
κρίση ομίλου, σύμφωνα με τους Κανονισμούς Λειτουργίας Ομίλων, ως θα ισχύουν από 
καιρού εις καιρό. («Υπεύθυνος Οικονομικής Διαχείρισης Ομίλου»).  Περαιτέρω, το εν 
λόγω πρόσωπο θα υποβάλλει ενυπόγραφη δήλωση, σύμφωνα με την οποία 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 
Κανονισμούς Λειτουργίας Ομίλων.  

 
7. Αίτηση για εξέταση αιτήματος σύστασης και αναγνώρισης ομίλου υποβάλλεται στο 

Διοικητικό Συμβούλιο με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:  
 
(α) Ονομασία και περιγραφή σκοπών υπό σύσταση ομίλου 
 
(β) Περιγραφή προτεινόμενων δραστηριοτήτων ομίλου.  
 
(γ) Περιγραφή φύσης και ποσών ίδιων πόρων ομίλου.  
 
(δ) Περιγραφή φύσης και ποσού τυχόν αναγκαίας οικονομικής στήριξης ομίλου από 

το Σωματείο.  
 
(ε) Ενυπόγραφες δηλώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4.  
 
(στ) Ενυπόγραφες δηλώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5.  
 
(ζ) Ενυπόγραφες δηλώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 6.  
 

8. Η σύσταση ομίλου θεωρείται ότι έχει επέλθει μόνο κατόπιν απόφασης Διοικητικού 
Συμβουλίου του Σωματείου.  Από την ημερομηνία λήψης της εν λόγω απόφασης και μέχρι 
τυχόν απόφασης που καταργεί τον όμιλο, ο όμιλος θα θεωρείται ως δεόντως συστημένος 
και αναγνωρισμένος από το Σωματείο και θα δύναται να λειτουργεί υπό την αιγίδα του 
Σωματείου και να λαμβάνει οικονομική στήριξη από το Σωματείο, κατά την έκταση που 
τούτο ήθελε κριθεί σκόπιμο από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου.  
 

 
*** 

 
 

 
 


