
 1 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ  

Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) 
 

 
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΙΔΡΥΣΗ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΙ 

Άρθρο 1ο 

Ιδρύεται Επιστημονικό σωματείο με όνομα «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [συντομογραφικά ΚΥ.Μ.Ε.]. Η έδρα της ΚΥ.Μ.Ε. είναι η Λευκωσία, με 

διεύθυνση αλληλογραφίας: Στασίνου 36, Στρόβολος 2003 Γρ.102 Λευκωσία. 

Η ΚΥ.Μ.Ε. έχει σφραγίδα με την προτομή του Ζήνωνα στο μέσο και στην περιφέρεια 

τις λέξεις «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

Το διοικητικό συμβούλιο [συντομογραφικά Δ.Σ.] της ΚΥ.Μ.Ε. μπορεί να αποφασίζει 

την ίδρυση παραρτημάτων της ΚΥ.Μ.Ε. σε πόλεις που διαμένουν 21 τουλάχιστον 

τακτικά μέλη της. 

Ο τρόπος της ίδρυσης, οργάνωσης και λειτουργίας των Παραρτημάτων αυτών, 

καθορίζονται με ειδικό κανονισμό που εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση. 

 

Άρθρο 2ο 

Σκοπός της ΚΥ.Μ.Ε. είναι η προαγωγή και διάδοση της Μαθηματικής Επιστήμης 

καθώς και η υποστήριξη των μελών της με κάθε νόμιμο μέσο που τείνει στην 

αναγνώριση και προστασία του έργου τους. Μέσα στα πλαίσια αυτά η ΚΥ.Μ.Ε  

ενδιαφέρεται  για την πρόοδο της Παιδείας γενικά και ειδικά της Μαθηματικής καθώς 

και για την διασφάλιση των προϋποθέσεων για μια σύγχρονη παιδεία στην υπηρεσία 

του λαού, όπως είναι η Ελευθερία , η Ανεξαρτησία και η εδαφική Ακεραιότητα της 

Κύπρου και η Δημοκρατία. 

 

Άρθρο 3ο 

Η επίτευξη των σκοπών της ΚΥ.Μ.Ε. επιδιώκεται: 

α) με την οργάνωση διαλέξεων, συζητήσεων, συνεδρίων και σεμιναρίων, 

β) με την έκδοση και διάδοση περιοδικών, εντύπων και ανταλλαγή τους με 

δημοσιεύματα αντίστοιχων Σωματείων που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς 

σκοπούς  και τα οποία θα διανέμονται δωρεάν ή θα διατίθενται μόνο στα μέλη, 

σύμφωνα με τις αποφάσεις του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου. 

γ) με κάθε άλλο μέσο αντάξιο του κύρους της σαν επιστημονικού σωματείου. 

Για την επιτυχία των σκοπών της ΚΥ.Μ.Ε, θα επιδιώξει το μέγιστο βαθμό 

συνεργασίας με την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (Ε.Μ.Ε) καθώς και με άλλα 

αντίστοιχα Σωματεία ή /και  επιστημονικές οργανώσεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

ΜΕΛΗ- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

Άρθρο 4ο 

α) Τα μέλη της ΚΥ.Μ.Ε. διακρίνονται σε Τακτικά, Έκτακτα, Ειδικά και Επίτιμα, 

όπως ορίζονται στα άρθρα 5, 6, 6Α και 7.  

 

β) Η ιδιότητα του μέλους είναι ανεπίδεκτη αντιπροσώπευσης, δεν μεταβιβάζεται, δεν 

εκχωρείται ούτε και κληρονομείται.  

 

Άρθρο 5ο 

Τακτικά μέλη της ΚΥ.Μ.Ε. μπορούν να γίνουν πτυχιούχοι Μαθηματικών 

(οποιουδήποτε κλάδου) αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων ή άλλων ισότιμων 

ιδρυμάτων. 

 

Άρθρο 6ο 

Έκτακτα  μέλη της ΚΥ.Μ.Ε. μπορούν να γίνουν πτυχιούχοι των Θετικών Επιστημών 

(εκτός από εκείνους που αναφέρονται στο άρθρο 5) καθώς και φοιτητές των Θετικών 

Επιστημών ή εκπαιδευτικοί άλλων ειδικοτήτων (π.χ. διδάσκαλοι, Φυσικοί, 

Φυσιογνώστες, Χημικοί κ.λ.π) 

 

Άρθρο 6Α  

Ειδικά μέλη της ΚΥ.Μ.Ε μπορούν να γίνουν οποιαδήποτε άτομα ή οργανισμοί 

ενδιαφέρονται για τη Μαθηματική Επιστήμη και Παιδεία. 

 

Άρθρο 7ο 

Επίτιμα μέλη μπορούν να εκλεγούν από τη Γενική Συνέλευση, ύστερα από πρόταση 

του Δ.Σ. άτομα που βοήθησαν σημαντικά την  πρόοδο της Μαθηματικής Εταιρείας ή 

την προβολή και ενίσχυση της ΚΥ.Μ.Ε. 

 

Άρθρο 8ο 

Για να γίνει κάποιος Τακτικό ή Έκτακτο μέλος της ΚΥ.Μ.Ε. υποβάλλει γραπτή 

αίτηση με δήλωση  α) ότι  κατέχει τα προσόντα, όπως ορίζονται στα άρθρα 5 και 6 

και β) ότι αποδέχεται τις διατάξεις του  Καταστατικού. 

 

Το Δ.Σ. εγκρίνει την εγγραφή του, αφού βεβαιωθεί ότι πράγματι ο αιτητής κατέχει τα 

απαραίτητα  προσόντα. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, ο αιτητής μπορεί να 

προσφύγει στην επόμενη Γενική Συνέλευση που αποφασίζει τελεσίδικα για την 

έγκριση ή την απόρριψη του αιτητή. 

 

Άρθρο 8Α  

Για να γίνει κάποιος Ειδικό μέλος της ΚΥ.Μ.Ε. συμπληρώνει γραπτή δήλωση ότι 

αποδέχεται τις διατάξεις του Καταστατικού. 

 

Άρθρο  90 

Για τα Τακτικά και Έκτακτα μέλη ισχύουν τα πιο κάτω: 

1) Αφού γίνει δεκτή η αίτηση του, το μέλος οφείλει να καταβάλει α) δικαίωμα 

εγγραφής 5 Ευρώ  ־ και β) ετήσια συνδρομή 25 Ευρώ־ προκειμένου για τακτικό 

μέλος και εγγραφή 5 Ευρώ και ετήσια συνδρομή 25 Ευρώ προκειμένου για 

έκτακτο μέλος. 
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2) Το δικαίωμα εγγραφής και η ετήσια συνδρομή που λογίζεται από την 1η  του 

Γενάρη κάθε χρόνου μπορεί να αλλάξει ύστερα από ομόφωνη απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

3) Μέλη που καθυστερούν την συνδρομή τους περισσότερο από δύο χρόνια  

μπορούν να διαγραφούν με απόφαση του Δ.Σ. αφού ειδοποιηθούν γραπτά και 

παραλείψουν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους μέσα σε εύλογο χρονικό 

διάστημα. 

4) Ταμειακά εντάξει θεωρούνται τα μέλη που έχουν καταβάλει την ετήσια 

συνδρομή του προηγούμενου χρόνου. 

 

Άρθρο  9Α  

Για τα Ειδικά μέλη ισχύουν τα πιο κάτω: 

1) Κάθε Ειδικό μέλος καταβάλλει με την κατάθεση της δήλωσής του  ετήσια 

συνδρομή.  

2) Η ετήσια συνδρομή λογίζεται από την 1η  του Γενάρη κάθε χρόνου και 

καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

3) Μέλη που καθυστερούν την συνδρομή τους περισσότερο από ένα χρόνο  

διαγράφονται αυτόματα. 

 

Άρθρο  9Β  

Παύση ή διαγραφή μελών της ΚΥ.Μ.Ε. 

 

1. Όταν δώσει εθελοντική παραίτηση και αφού πρώτα τακτοποιήσει όλες τις 

υποχρεώσεις του έναντι της ΚΥ.Μ.Ε. 

2. Όταν αποβιώσει ή απωλέσει την δικαιοπρακτική του ικανότητα 

3. Όταν το όνομα του διαγραφεί από τον κατάλογο μελών λόγω αδικαιολόγητης 

μη πληρωμής των συνδρομών και άλλων χρεώσεων για δυο συνεχόμενες 

περιόδους 
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΠΟΡΟΙ 

 

Άρθρο 10ο 

1) Οι πόροι της ΚΥ.Μ.Ε. προέρχονται από: 

α) τις ετήσιες συνδρομές και τα δικαιώματα εγγραφής των μελών της 

β) τα δικαιώματα συμμετοχής σε Σεμινάρια και Συνέδρια 

γ) επιχορηγήσεις, δωρεές και κληροδοτήματα και 

δ) τους τόκους και άλλα έσοδα από τυχόν περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας. 

2) Τα δικαιώματα συμμετοχής σε Σεμινάρια ή Συνέδρια καθορίζονται με απόφαση 

του Δ.Σ. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Άρθρο  11ο 

1) Η ΚΥ.Μ.Ε διοικείται από 19μελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ) που εκλέγεται 

από τα τακτικά μέλη με μυστική ψηφοφορία σε μέρα και ώρα που ορίζεται 

σύμφωνα με τα άρθρα του κεφαλαίου 7 «ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ». 

2) Το Δ.Σ. αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό 

Γραμματέα, τον Ταμία , τον Οργανωτικό Γραμματέα, τον Βοηθό Ταμία και 

13 συμβούλους. 
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Άρθρο 12ο 

1) Η θητεία του Δ.Σ. είναι δύο χρόνια. 

2) Σε περίπτωση παραίτησης ή αποχώρησης για οποιοδήποτε λόγο ενός μέλους του 

Δ.Σ. τη θέση του παίρνει ο πρώτος επιλαχών. Το ίδιο γίνεται και όταν 

αποχωρήσουν μέχρι και 3 μέλη του Δ.Σ. Αν δεν υπάρχει ο αναγκαίος αριθμός 

επιλαχόντων, τότε το Δ.Σ. διενεργεί αναπληρωματική εκλογή κατά την επόμενη 

Γενική Συνέλευση. 

3) Σε περίπτωση παραίτησης ή αποχώρησης  περισσοτέρων των 7 μελών από τα 19 

που εκλέχτηκαν στο Δ.Σ. τότε προκηρύσσονται εκλογές για ολόκληρο το Δ.Σ. 

στην επόμενη Γενική Συνέλευση ή το πολύ σε δύο μήνες. 

 

Άρθρο 13ο 

1) Το Δ.Σ. διοικεί υπεύθυνα την ΚΥ.Μ.Ε. και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά 

τους επιδιωκόμενους σκοπούς μέσα στα πλαίσια του Καταστατικού και τις 

αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. 

2) Το Δ.Σ. τηρεί υποχρεωτικά τα πιο κάτω βιβλία׃ 

α) Μητρώο μελών με ονόματα και διευθύνσεις 

β) Πρακτικά συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γεν. Συνελεύσεων 

γ) Εισπράξεων και πληρωμών 

δ) Περιουσίας 

3) Το Δ.Σ. αποφασίζει για την αγορά ή απόκτηση ακίνητης/κινητής  περιουσίας, που 

θα εγγράφεται επ΄ ονόματι της ΚΥ.Μ.Ε., όπως και για την αποδοχή ή μη δωρεών.  

 

Άρθρο 14ο 

1) Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά τέσσερις φορές το χρόνο και έκτακτα όταν 

παρίσταται ανάγκη. Οι συνεδριάσεις συγκαλούνται από τον Πρόεδρο και στην 

πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσια διάταξης, ο τόπος και 

συνοδεύεται από άλλα απαραίτητα στοιχεία. 

2) Ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει το Δ.Σ. όταν το ζητήσουν 

γραπτά  6 τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ. και αναφέρουν τα θέματα συζήτησης. 

3) Οι αποφάσεις του Δ.Σ. παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών 

νοουμένου ότι το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία δηλ. παρίστανται περισσότερα  από 

τα μισά του μέλη. 

 

Άρθρο 15ο 

1) Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις 

μπορεί να χάσει τη θέση του ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. 

 

2) Όταν μέλος του Δ.Σ.  καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα το οποίο ενέχει έλλειψη 

τιμιότητας ή ηθικής αισχρότητας, εφαρμόζεται η διάταξη 16(2) του Νόμου 

104(Ι)/2017. 

 

Άρθρο 16ο 

1) Ο πρόεδρος του Δ.Σ εκπροσωπεί μαζί με τον Γ. Γραμματέα την ΚΥ.Μ.Ε. σε όλες 

τις σχέσεις της, συγκαλεί και προεδρεύει των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και υπογράφει 

όλα τα επίσημα έγγραφα μαζί με τον Γενικό Γραμματέα καθώς και τα εντάλματα 

πληρωμών μαζί με τον Ταμία.  

Ο πρόεδρος του Δ.Σ εκπροσωπεί δικαστικά και εξωδίκως την ΚΥ.Μ.Ε. Όταν ο 

Πρόεδρος κωλύεται ή αδυνατεί να εκπροσωπήσει την ΚΥ.Μ.Ε. σε δικαστικές και/ή 

σε εξώδικες υποθέσεις, τότε η ΚΥ.Μ.Ε. εκπροσωπείται από τον Αντιπρόεδρο, αν 
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κωλύονται και οι δύο ανωτέρω, τότε από άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο που ορίζει 

το Δ.Σ. και που είναι μέλος αυτού. 

2) Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται. 

3) Ο Γενικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος για την τακτική ενημέρωση του 

Προέδρου και των άλλων μελών του Δ.Σ., τηρεί το μητρώο των μελών, συντάσσει τα 

πρακτικά των συνεδριάσεων, συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία που αφορούν τα θέματα 

των συνεδριάσεων, καταρτίζει σε συνεργασία με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη 

και προσυπογράφει μαζί του όλα τα επίσημα έγγραφα της ΚΥ.Μ.Ε. 

4) Ο οργανωτικός Γραμματέας επιλαμβάνεται θεμάτων που σχετίζονται με την 

οργάνωση της ΚΥ.Μ.Ε. και βοηθά και αντικαθιστά το Γενικό Γραμματέα κατά την 

απουσία του. 

5) Ο ταμίας είναι υπεύθυνος για την χρηματική και άλλη περιουσία της ΚΥ.Μ.Ε. 

και την τήρηση των σχετικών βιβλίων. Εισπράττει τα οφειλόμενα  στην ΚΥ.Μ.Ε.  

ποσά καθώς και τις δωρεές και ενεργεί τις πληρωμές με εντάλματα που 

προσυπογράφονται και από τον Πρόεδρο. Καταθέτει σε λογαριασμούς, επ΄ ονόματι 

της ΚΥ.Μ.Ε., σε πιστωτικό ίδρυμα που αποφασίζεται στην Ετήσια Γενική Συνέλευση 

ή/και - κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. σε ειδικές περιπτώσεις - σε οποιοδήποτε 

εγκεκριμένο Τραπεζικό Ίδρυμα  τις εισπράξεις , εκτός από ένα μικρό ποσό που κρατά 

σε μετρητά για άμεσες ανάγκες- το ποσό αυτό καθορίζεται από το Δ.Σ.  Κάθε 

εξάμηνο υποβάλλει σύντομη οικονομική έκθεση προς το Δ.Σ.  Συντάσσει ετήσιο 

προϋπολογισμό για τον επόμενο χρόνο, που υποβάλλει προς το Δ.Σ. Επίσης στο τέλος 

της θητείας του Δ.Σ. ετοιμάζει διετή ισολογισμό των οικονομικών πεπραγμένων, που 

υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση.  

Ο βοηθός Ταμίας βοηθά τον Ταμία στην εκτέλεση των καθηκόντων του και τον 

αντικαθιστά στην απουσία του. 

 

                                                                          

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ( Εξ. Ε) 

 

Άρθρο 17ο 

1) Ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχείρισης  του Δ.Σ. γίνεται από τριμελή Εξ. Ε.  

2) Η Εξ. Ε.  κατά την πρώτη της συνεδρία εκλέγει τον Πρόεδρο της που διευθύνει 

τις εργασίες της. 

3) Η Εξ. Ε. εποπτεύει και ελέγχει την οικονομική κατάσταση (με τη βοήθεια ειδικών 

υπηρεσιών, όπου χρειάζεται) και γενικά τις ενέργειες και δραστηριότητες του Δ.Σ. αν 

είναι σύμφωνες με το Καταστατικό και τις αποφάσεις  της Γ.Σ. 

4) Κρατεί πρακτικά και συντάσσει έκθεση που αφορά τη διαχείριση του Δ.Σ. και την 

παρουσιάζει σε κάθε τακτική Γ.Σ. και αν θεωρήσει σκόπιμο και σε έκτακτη Γ.Σ.  

5) Τον έλεγχο των λογαριασμών και όλων των λογιστικών βιβλίων του Σωματείου. 

Ο έλεγχος θα γίνεται μέσω ανεξάρτητου λογιστή που θα διορίζεται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Σωματείου, ο οποίος δε θα είναι μέλος του Σωματείου και ο οποίος θα 

ελέγχει και θα πιστοποιεί την ορθότητα των λογιστικών βιβλίων στο τέλος κάθε 

χρόνου. Το πρόσωπο αυτό θα υποβάλλει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση γραπτή 

έκθεση για την ορθότητα των λογιστικών βιβλίων μαζί με τις παρατηρήσεις τους.  

6) Ο ανεξάρτητος  λογιστής θα προβαίνει στον έλεγχο των λογιστικών βιβλίων και 

λογαριασμών τα οποία τηρούνται σύμφωνα με το Άρθρο 49 του Ν. 104(Ι)/2017. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ (Γ.Σ.) 

 

Άρθρο 18ο 

1) Η Γ.Σ. είναι το ανώτατο όργανο και έχει το κατάλοιπο αρμοδιότητας για κάθε 

θέμα του Σωματείου το οποίο δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου, και 

αποφασίζει μέσα στα πλαίσια του Καταστατικού για κάθε θέμα που της υποβάλλεται. 

2) Κάθε Γ.Σ. εκλέγει με ανάταση του χεριού τον Πρόεδρό της και δύο Γραμματείς. 

3) Οι Γ.Σ. είναι τακτικές, έκτακτες και καταστατικές. 

4) Τακτικές Γ.Σ γίνονται μια φορά τουλάχιστον κάθε χρόνο το τελευταίο τετράμηνο 

του χρόνου σε μέρα, ώρα και τόπο που αποφασίζει το Δ.Σ. Ανάμεσα στα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης είναι η έκθεση πεπραγμένων, η οικονομική έκθεση και η 

διεξαγωγή αρχαιρεσιών. Κάθε δύο (2) έτη η Τακτική Γενική Συνέλευση είναι και 

Τακτική Εκλογική Συνέλευση, εκτός εάν συγκληθεί έκτακτα σε άλλον χρόνο 

συντομότερα, οπότε θα είναι Έκτακτη Εκλογική Συνέλευση. 

5) Έκτακτες Γ.Σ. γίνονται με απόφαση του Δ.Σ. ή όταν το ζητήσουν με έγγραφο 

τους περισσότεροι από 1/5 των τακτικών μελών που είναι ταμειακά εντάξει. Στην 

τελευταία περίπτωση το Δ.Σ. οφείλει να συγκαλέσει την έκτακτη Γ.Σ. μέσα σε 30 το 

πολύ μέρες από την υποβολή της αίτησης. 

6) Καταστατικές Γ.Σ είναι αυτές που ψηφίζουν ή τροποποιούν το Καταστατικό. 

Στην πρόσκληση για μια τέτοια Γ.Σ. πρέπει να αναφέρεται ρητά ο σκοπός καθώς και 

οι προτεινόμενες τροποποιήσεις. 

7) Το Διοικητικό Συμβούλιο, όπου κρίνεται απαραίτητο, μπορεί να συνεδριάζει 

μέσω τηλεδιάσκεψης. Συνεδρίες με τηλεδιάσκεψη μπορούν να γίνονται μέχρι 2 

ανά ημερολογιακό έτος. 

8) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εγκρίνει τη διεξαγωγή, μη εκλογικής 

Γενικής Συνέλευσης ή Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης, μέσω 

τηλεδιάσκεψης, μόνο σε περιπτώσεις που κρίνεται απόλυτα απαραίτητο όπως 

γενικής πανδημίας, πολεμικής σύρραξης, εθνικών καταστάσεων έκτακτης 

ανάγκης, προεδρικών ή υπουργικών διαταγμάτων που απαγορεύουν τις 

συναθροίσεις και παρόμοια.  

             

Άρθρο 19ο 

Πρόσκληση σε κάθε Γ.Σ. αποστέλλεται σε όλα τα μέλη μαζί με την ημερήσια διάταξη 

6 τουλάχιστον μέρες πριν από τη μέρα που συγκαλείται. 

Η πρόσκληση μπορεί να δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο και ανακοινώνεται από το 

ραδιόφωνο και/ή από την τηλεόραση ή με οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό μέσο. 

 

Άρθρο 20ο 

Η Γ.Σ., πλην της Καταστατικής, βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόν το 1/3 

τουλάχιστο των τακτικών μελών που είναι ταμειακά εντάξει. Αν δεν υπάρξει απαρτία 

σε μισή ώρα, τότε όσα μέλη παρευρεθούν  σ’ αυτή αποτελούν απαρτία. 

 

Άρθρο 21ο 

1) Οι αποφάσεις της Γ.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ταμειακά εντάξει 

παρόντων μελών. 

2) Αποφάσεις που αναφέρονται στην εκλογή συλλογικών οργάνων, προσωπικών 

θεμάτων  και θεμάτων εμπιστοσύνης παίρνονται με μυστική ψηφοφορία. 

3) Για τροποποίηση του Καταστατικού απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον 

20(είκοσι) τακτικών μελών, νοουμένου ότι είναι ταμειακά  τακτοποιημένα και η 

απόφαση παίρνεται με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων. 
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4) Ειδικά για αλλαγή του άρθρου 2 που αναφέρεται στους σκοπούς της ΚΥ.Μ.Ε. ή 

για διάλυση της ΚΥ.Μ.Ε. απαιτείται η παρουσία των ¾ των ταμειακά εντάξει μελών 

και η συναίνεση όλων. 

5) Ο ταμίας του Δ.Σ.  βρίσκεται στον τόπο που συγκαλείται η Γ.Σ. τουλάχιστο μια 

ώρα πριν αρχίσουν οι εργασίες της και εισπράττει τις καθυστερημένες συνδρομές των 

μελών. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

 ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 

Άρθρο 22ο 

Οι αρχαιρεσίες γίνονται κάθε δύο χρόνια κατά την  Γ.Σ.  όπως ορίζεται στο Άρθρο 

18.4 ή όπως απορρέει από το Άρθρο 12. Το τελευταίο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

της Γ.Σ. σ’ αυτή την περίπτωση είναι η εκλογή πενταμελούς  εφορευτικής Επιτροπής 

που διενεργεί την εκλογή 19μελούς Δ.Σ. και τριμελούς Εξ. Ε. 

 

Άρθρο 23ο 

Δικαίωμα να εκλέγουν ή να εκλέγονται έχουν όλα τα τακτικά μέλη της ΚΥ.Μ.Ε. που 

είναι ταμειακά εντάξει. Το απερχόμενο Δ.Σ. φροντίζει να δώσει την ευκαιρία στα 

μέλη να τακτοποιήσουν τις ταμειακές τους υποχρεώσεις, όπως προνοεί το Άρθρο 

21.5. 

 

Άρθρο 24ο 

Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το Δ.Σ. ή την Εξ. Ε. συμπληρώνουν σχετικό 

έντυπο με την υπογραφή τους καθώς και εκείνες ενός μέλους  της  ΚΥ.Μ.Ε. που 

προτείνει και ενός που υποστηρίζει την υποψηφιότητα τους. Το έντυπο αυτό οφείλει 

να φθάσει στο Γ.Γ. του Δ.Σ. 15 τουλάχιστο μέρες πριν από τη Γ.Σ. 

 

Άρθρο 25ο 

Ο  Γ.Γ. της ΚΥ.Μ.Ε.  δημοσιοποιεί,  μια τουλάχιστο εβδομάδα πριν από την ημέρα 

των εκλογών, ενημερωτικό σημείωμα προς όλα τα μέλη της και ψηφοδέλτιο (χωρίς 

σφραγίδα) με τους υποψηφίους. 

 

Άρθρο 26ο 

1) Η ψηφοφορία είναι μυστική και γίνεται συγχρόνως στο ίδιο ψηφοδέλτιο για το 

Δ.Σ. και την Εξ. Ε.  

2) Τα ονόματα των υποψηφίων για το Δ.Σ. αναγράφονται χωριστά κατά επαρχία 

διαμονής του μέλους και με αλφαβητική σειρά για την κάθε επαρχία 

3) Τα ονόματα των υποψηφίων για την Εξ. Ε. αναγράφονται με αλφαβητική σειρά 

4) Εννοείται ότι ένα μέλος μπορεί να είναι υποψήφιος σε μια μόνο από τις επιτροπές 

5) Οι δυο πρώτοι σε αριθμό ψήφων από κάθε μια από τις επαρχίες 

α) Λευκωσίας, β) Λεμεσού, γ) Πάφου ,δ) Λάρνακας και  

ε) ελεύθερης Αμμοχώστου εκλέγονται για το Δ.Σ.  

Τα υπόλοιπα μέλη εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας. 

Όταν απελευθερωθεί η επαρχία Κερύνειας, τότε θα εκλέγονται τουλάχιστον δύο μέλη 

του Δ.Σ.  από κάθε επαρχία. 

6) Σε περίπτωση ισοψηφίας για την εκλογή μελών του Δ.Σ. ή της Εξ. Ε., γίνεται 

κλήρωση ανάμεσα στους ισοψηφούντες.  

 

Άρθρο 27ο 

1) Τα μέλη της Εξ. Ε. εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας. 

2) Αν οι υποψήφιοι για το Δ.Σ. είναι μόνο 19  ή/και για την Εξ. Ε. μόνο 3, τότε αυτοί 

εκλέγονται αμέσως και δεν διεξάγεται ψηφοφορία. 
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Άρθρο 28ο 

Το ψηφοδέλτιο είναι έγκυρο όταν׃ 

  α) είναι σφραγισμένο όπως πρέπει 

  β) δεν φέρει διακριτικά  που φανερώνουν την ταυτότητα του ψηφοφόρου 

  γ) δηλώνεται με σαφήνεια η προτίμηση του ψηφοφόρου για 10 μέχρι 19 από τους 

υποψηφίους για το Δ.Σ. και 2 ή 3 για την Εξ. Ε. 

 

Άρθρο 29ο 

1) Μετά την καταμέτρηση των ψήφων, η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό 

που υπογράφουν όλα τα μέλη της και παραδίδεται στο πλειοψηφίσαν  μέλος του νέου 

Δ.Σ. 

2) Το νέο Δ.Σ. συνέρχεται σε μια εβδομάδα το αργότερο με πρόσκληση και υπό την  

προεδρία του πλειοψηφίσαντος μέλους και καταρτίζεται σε σώμα 

3) Για την εκλογή των αξιωματούχων του Δ.Σ. χρειάζεται απόλυτη πλειοψηφία . Σε 

περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία 

επαναλαμβάνεται και για την εκλογή αξιωματούχων είναι αρκετή απλή πλειοψηφία. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 30ο 

1) Η ΚΥ.Μ.Ε. είναι αποκλειστικά επιστημονική οργάνωση και δεν έχει καμία 

απολύτως πολιτική ή κομματική ή οποιανδήποτε άλλη δραστηριότητα ξένη προς τους 

σκοπούς της. 

2) Απαγορεύεται αυστηρά η χρησιμοποίηση της ΚΥ.Μ.Ε. με οποιονδήποτε τρόπο 

για προώθηση οποιωνδήποτε σκοπών ή επιδιώξεων ξένων προς τους σκοπούς της, 

όπως καθορίζονται στο Άρθρο 2. 

 

Άρθρο 31ο 

Η ΚΥ.Μ.Ε. διαλύεται α) όταν τα μέλη της περιοριστούν σε λιγότερα από 20 και β) 

όταν αποφασίσει η Γ.Σ. σύμφωνα με το Άρθρο 21.4., και σε κάθε περίπτωση εάν 

συντρέχουν οι πρόνοιες του άρθρου 24 του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για 

Άλλα Συναφή Θέματα Νόμο Ν104(Ι)/2017.  

 

Άρθρο 32ο 

Όταν διαλυθεί η ΚΥ.Μ.Ε. η περιουσία της περιέρχεται στο ταμείο του 

Πανεπιστημίου της Κύπρου για ενίσχυση του Μαθηματικού Τμήματος του. 

 

Άρθρο 33ο 

Τα κεφάλαια της ΚΥ.Μ.Ε. μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους ακόλουθους 

σκοπούς׃ 

α) Την καταβολή επιδομάτων ή μισθών σε υπαλλήλους της Εταιρείας 

β) Την αγορά βιβλίων, άλλων εντύπων ή εξοπλισμού γραφείου και βιβλιοθήκης 

γ) Την παροχή οποιασδήποτε  συμβουλής (νομικής, οικονομικής κλπ) για υποθέσεις 

που αφορούν την ΚΥ.Μ.Ε. 

δ) Την αγορά ή ενοικίαση οποιουδήποτε κτιρίου ή γης για τους σκοπούς της 

Εταιρείας.  

ε) Την προώθηση των δραστηριοτήτων της ΚΥ.Μ.Ε., που αποφασίζονται από το 

εκάστοτε Δ.Σ. 

 

Άρθρο 34ο 



 9 

1) Η ισχύς του Καταστατικού αυτού αρχίζει αμέσως μετά την επικύρωση του από 

την Ιδρυτική Γ.Σ. 

2) Τροποποιήσεις του Καταστατικού αυτού μπορούν να γίνουν σύμφωνα με το 

Άρθρο 21.3 και 4. 

Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό αποφαίνεται η Γ.Σ. 

 

 

Άρθρο 35ο 

 

1) Καμία αμοιβή, οποιουδήποτε είδους, δεν καταβάλλεται για παρεχόμενες 

υπηρεσίες, σε οποιοδήποτε μέλος ή αξιωματούχο του ΔΣ. Νοείται ότι τα μέλη, 

περιλαμβανομένων των μελών του ΔΣ ή των ιδρυτών του Σωματείου, μπορούν 

να ανακτήσουν και/ή να διεκδικήσουν τυχόν λογικά έξοδα που κατέβαλαν κατά 

την εκτέλεση των καθηκόντων τους, περιλαμβανομένης και αμοιβής τους που 

καλύπτεται πλήρως από ερευνητικά ή άλλα χρηματοδοτούμενα ή 

συγχρηματοδοτούμενα από τρίτους φορείς προγράμματα, αφού προσκομίσουν 

τα αναγκαία έγγραφα, ικανοποιώντας πάντοτε τους κανόνες του εξωτερικού 

χρηματοδότη.  Το ΔΣ δύναται να θεσπίζει εσωτερικούς κανονισμούς που 

αφορούν σε διαδικασίες διαχείρισης και υποστήριξης της συμμετοχής του 

Σωματείου σε τέτοια προγράμματα.  

 

2) Μέλος δεν δικαιούται να συμμετέχει ούτε στη συζήτηση ούτε στη ψηφοφορία 

εάν η απόφαση που θα ληφθεί αφορά τη διενέργεια δικαιοπραξίας ή την έγερση 

ή κατάργηση δίκης μεταξύ του σωματείου και του εν λόγω μέλους ή του 

συζύγου αυτού ή συγγενή αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου 

βαθμού συγγένειας ή την επιχείρηση δικαιοπραξίας μεταξύ του σωματείου και 

εταιρείας προσωπικής ή κεφαλαιουχικής, στην οποία ή τη διοίκηση της οποίας 

συμμετέχει το μέλος αυτό ή σύζυγος ή συγγενής αυτού εξ αίματος ή εξ 

αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού συγγένειας.  

 

Σημείωση:  Οι παρούσες τροποποιήσεις του καταστατικού, εκτός των αλλαγών για 

προσαρμογή στο πλαίσιο της σχετικής νομοθεσίας που ενδεχομένως να υποδείξει η 

αρμόδια αρχή κατά την εξέταση των αλλαγών, τροποποιούνται σύμφωνα με το 

Άρθρο 21(3) του παρόντος καταστατικού. 


