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ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΕΝΩΗ ΔΙΚΑΣΩΝ ΚΤΠΡΟΤ 

    

1. Ιδξύεηαη Έλσζε ησλ Γηθαζηώλ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο κε ηελ 

επσλπκία “Έλσζε Γηθαζηώλ Κύπξνπ”. 

 

2. Έδξα ηεο Έλσζεο Γηθαζηώλ είλαη ε Λεπθσζία. 

 

3. Οη βαζηθνί ζθνπνί ηεο Έλσζεο Γηθαζηώλ είλαη: 

 

3.1 Η δηαζθάιηζε θαη ελίζρπζε ηεο πξνζσπηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο     

αλεμαξηεζίαο ησλ Γηθαζηώλ ηεο Κύπξνπ. 

 

3.2 Η βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ απνλνκήο ηεο δηθαηνζύλεο. 

 

3.3. Η βειηίσζε ησλ όξσλ θαη ζπλζεθώλ εξγαζίαο ησλ κειώλ 

ηεο Έλσζεο Γηθαζηώλ θαη ε πξνώζεζε ιύζεσλ ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα κέιε ηεο Έλσζεο. 

 

3.4. Η πξναγσγή ηεο Ννκηθήο Δπηζηήκεο θαη ε ζπκβνιή ζηνλ     

εθζπγρξνληζκό θαη βειηίσζε ηεο λνκνζεζίαο. 

 

3.5. Η ζπλερήο επηκόξθσζε ησλ κειώλ ηεο Έλσζεο  Γηθαζηώλ. 

            

3.6. Η πξναγσγή θαη αλάπηπμε ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο κε ην 

Αλώηαην Γηθαζηήξην γηα επίηεπμε ησλ ζθνπώλ ηεο Έλσζεο.  

 

3.7. Η πξναγσγή θαη αλάπηπμε ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο κε 

Δλώζεηο Γηθαζηώλ ζην εμσηεξηθό. 

 

3.8. Η πξναγσγή ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο κε νπνηνπζδήπνηε 

δεκόζηνπο θνξείο γηα επίηεπμε ησλ ζθνπώλ ηεο Έλσζεο. 
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4. Μέιε 

 

4.1   Ωο κέιε ηεο Έλσζεο Γηθαζηώλ δηθαηνύληαη λα εγγξαθνύλ: 

 Οη πξσηόδηθνη Γηθαζηέο όισλ ησλ βαζκίδσλ ησλ 

Δπαξρηαθώλ Γηθαζηεξίσλ θαη Καθνπξγηνδηθείσλ ηεο 

Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. 

 Οη πξσηόδηθνη Γηθαζηέο όισλ ησλ βαζκίδσλ πνπ ππεξεηνύλ 

ζε άιια Γηθαζηήξηα πξσηόδηθεο δηθαηνδνζίαο πνπ έρνπλ 

ζπζηαζεί ή ζα ζπζηαζνύλ κε εηδηθή λνκνζεζία. 

 Ο όξνο «Γηθαζηήο» ζεκαίλεη πξόζσπν πνπ θαηέρεη ηε ζέζε 

Γηθαζηή κε βάζε δηνξηζκό ηνπ από ην Αλώηαην Γηθαζηηθό 

Σπκβνύιην δπλάκεη ηνπ Πεξί Γηθαζηεξίσλ Νόκνπ ή 

νπνηνπδήπνηε άιινπ Νόκνπ κε ηνλ νπνίν ζπζηήλνληαη 

Πξσηόδηθα Γηθαζηήξηα.  

 

4.2.   Δπίηηκα κέιε 

 

4.2.1.   Πξόζσπα ηα νπνία δηεηέιεζαλ Γηθαζηέο – κέιε ηεο 

Έλσζεο  θαη έρνπλ πξνζθέξεη  εμαηξεηηθέο ππεξεζίεο 

ζηελ Γηθαηνζύλε θαη ηα νπνία είλαη ζε ζέζε λα 

ζπκβάινπλ ζηελ πξναγσγή ησλ ζθνπώλ ηεο Έλσζεο 

Γηθαζηώλ, κπνξνύλ κε απόθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο 

Δπηηξνπήο λα θαηαζηνύλ επίηηκα κέιε ηεο Έλσζεο. 

 

4.2.2. Τα επίηηκα κέιε απαιιάζζνληαη από ηελ ππνρξέσζε 

θαηαβνιήο εηήζηαο ζπλδξνκήο. 

 

4.3. Μέινο ηεο Έλσζεο Γηθαζηώλ ράλεη ηελ ηδηόηεηα ηνπ κέινπο εθ’ 

όζνλ: 
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4.3.1. Γηνξηζηεί Γηθαζηήο ζην Αλώηαην Γηθαζηήξην ηεο 

Κύπξνπ, ή 

 

4.3.2. Απνρσξήζεη από ηελ Γηθαζηηθή Υπεξεζία, ή 

 

4.3.3. Υπνβάιεη εγγξάθσο πξνο ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή 

ηεο Έλσζεο Γηθαζηώλ ηελ παξαίηεζε ηνπ, ή 

 

4.3.4. Γηαγξαθεί από ηελ Έλσζε Γηθαζηώλ θαηόπηλ 

ζρεηηθήο απόθαζεο ηεο Δθηειεζηηθή Δπηηξνπήο ιόγσ 

παξάιεηςεο ηνπ λα πιεξώζεη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ 

ππνρξεώζεηο ζηελ Έλσζε γηα πεξίνδν πνπ 

ππεξβαίλεη ηνπο 24 κήλεο. 

 

Ννείηαη όηη δελ κπνξεί λα απνθαζηζζεί ε δηαγξαθή 

κέινπο κε ηνλ πην πάλσ ηξόπν εθηόο κεηά από 

γξαπηή πξνεηδνπνίεζε πξνο ην κέινο απηό από ηελ 

Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή θαη παξάιεηςε ηνπ λα 

ζπκκνξθσζεί κε πξνζεζκία εμόθιεζεο ησλ 

νηθνλνκηθώλ ηνπ ππνρξεώζεσλ ζηελ Έλσζε, ε νπνία 

πξνζεζκία ζα θαζνξίδεηαη ζηελ πην πάλσ επηζηνιή. 

 

5.   Οη νηθνλνκηθνί πόξνη ηεο Έλσζεο Γηθαζηώλ είλαη: 

 

5.1. Δηζπξάμεηο από ηηο ζπλδξνκέο ησλ κειώλ. 

 

5.2. Δηζθνξέο, δσξεέο θαη ρνξεγίεο. 

 

5.3. Έζνδα από δηάθνξεο εθδειώζεηο ηεο Έλσζεο. 
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6. Τα όξγαλα ηεο Έλσζεο Γηθαζηώλ είλαη ε Γεληθή Σπλέιεπζε θαη ε 

Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή. 

      

6.1.   Γεληθή Σπλέιεπζε. 

 

  6.1.1.  Η Γεληθή Σπλέιεπζε απαξηίδεηαη από όια ηα κέιε ηεο 

Έλσζεο  Γηθαζηώλ. 

 

  6.1.2. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε νπνηαδήπνηε ζπλεδξίαζε ηεο 

Γεληθήο Σπλέιεπζεο έρνπλ ηα κέιε ηα νπνία έρνπλ 

δηεπζεηήζεη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο έλαληη ηεο 

Έλσζεο Γηθαζηώλ. Γηθαίσκα ςήθνπ έρνπλ όια ηα κέιε 

πνπ είλαη παξόληα ζηελ Σπλέιεπζε. Μέινο πνπ δελ 

παξίζηαηαη ζηελ Σπλέιεπζε δελ έρεη δηθαίσκα ςήθνπ δηα 

πιεξεμνπζίνπ αληηπξνζώπνπ, εθηόο εάλ θσιύεηαη λα 

παξαζηεί ιόγσ: 

  

 Υπεξεζηαθνύ ηαμηδηνύ ζην εμσηεξηθό. 

 Δθηέιεζεο ππεξεζηαθώλ θαζεθόλησλ εθηόο σξώλ 

εξγαζίαο ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα εξγαζίαο πνπ 

θαηαξηίδεηαη από ην θάζε Δπαξρηαθό Γηθαζηήξην.  

 

6.1.3. Τα επίηηκα κέιε έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ Γεληθή 

Σπλέιεπζε δελ έρνπλ όκσο δηθαίσκα ςήθνπ. 

 

6.1.4. Η Γεληθή Σπλέιεπζε ζπλέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά 

εηεζίσο θαηά ηνλ κήλα Οθηώβξην ζε Ταθηηθή Σπλεδξίαζε. 

Ο ηόπνο, ν ρξόλνο θαη ε εκεξήζηα δηάηαμε, θαζνξίδνληαη 

από ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή θαη θνηλνπνηνύληαη κε 

επηζηνιή ζηα κέιε, ηνπιάρηζηνλ 15 εκέξεο 

πξνεγνπκέλσο. Σηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο Ταθηηθήο 
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Σπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο πεξηιακβάλνληαη ηα 

αθόινπζα ηνπιάρηζηνλ ζέκαηα: 

 

 Η ινγνδνζία ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο. 

 Η έγθξηζε ηνπ ηζνινγηζκνύ γηα ηνλ πξνεγνύκελν   

ρξόλν. 

 Κάζε ηξίην έηνο, ε εθινγή Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο γηα 

ηα επόκελα ηξία ρξόληα. 

 

6.1.5. Η Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ζπγθαιεί ηε Γεληθή Σπλέιεπζε ζε 

Έθηαθηε Σπλεδξίαζε: 

 

6.1.5.1. Οπνηεδήπνηε ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ην θξίλεη 

αλαγθαίν. 

 

6.1.5.2. Σε πεξίπησζε ζρεηηθνύ γξαπηνύ αηηήκαηνο πνπ 

ππνβάιιεηαη πξνο ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή από 

αξηζκό κειώλ πνπ ππεξβαίλεη ην 1/3 ησλ 

εγγεγξακκέλσλ κειώλ ηεο Έλσζεο. Σην γξαπηό 

αίηεκα αλαγξάθεηαη ν ιόγνο ζύγθιεζεο θαη ε 

εκεξεζία δηάηαμε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο 

Σπλέιεπζεο. Σηελ πεξίπησζε απηή, ε έθηαθηε 

Γεληθή Σπλέιεπζε ζπγθαιείηαη από ηελ Δθηειεζηηθή 

Δπηηξνπή ζε ρξνληθή πεξίνδν πνπ δελ ππεξβαίλεη 

ηηο 10 εκέξεο από ηελ παξαιαβή ηνπ ζρεηηθνύ 

αηηήκαηνο. 

 

6.1.5.3. Σύκθσλα κε ην άξζξν 6.2.9.4, κεηά από παξαίηεζε 

ή απνρώξεζε ηεζζάξσλ ή πεξηζζνηέξσλ κειώλ 

ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο. Σηελ πεξίπησζε απηή, 

ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ζεσξείηαη έθπησηε, 
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παξακέλεη όκσο ζηελ αξρή κε κόλν ζθνπό ηελ 

ζύγθιηζε έθηαθηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο.  

 

6.1.5.4 Σύκθσλα κε ην άξζξν 6.2.9.3, κεηά από παξαίηεζε 

ή απνρώξεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Έλσζεο Γηθαζηώλ 

κε κόλν ζθνπό ηελ εθινγή λένπ Πξνέδξνπ ηεο 

Έλσζεο. 

 

6.1.6. Η Γεληθή Σπλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία αλ παξεπξίζθεηαη ην 

50% ησλ κειώλ πνπ έρνπλ δηεπζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο 

ζηελ Έλσζε. Δάλ δελ ππάξρεη απαξηία, ε Σπλέιεπζε 

επαλαιακβάλεηαη κεηά από κηζή ώξα ζηνλ ίδην ηόπν θαη κε ηελ 

ίδηα εκεξεζία δηάηαμε νπόηε νπνηνζδήπνηε αξηζκόο κειώλ αιιά 

όρη κηθξόηεξνο ησλ 30, απνηειεί απαξηία. Δάλ ν αξηζκόο ησλ 

παξεπξηζθνκέλσλ κειώλ είλαη θάησ ησλ 30, ε Γεληθή Σπλέιεπζε 

αλαβάιιεηαη γηα 15 κέξεο ζηνλ ίδην ηόπν θαη ώξα νπόηε ε 

παξνπζία νπνησλδήπνηε κειώλ ζα απνηειεί απαξηία.  

 

6.1.7. Ο Πξόεδξνο ηεο Έλσζεο Γηθαζηώλ πξνεδξεύεη ησλ εξγαζηώλ ηεο 

Γεληθήο Σπλέιεπζεο, έρεη δε ηελ ληθώζα ςήθν ζε πεξίπησζε 

ηζνςεθίαο γηα νπνηαδήπνηε θαλεξή ςεθνθνξία δηεμάγεηαη ζηα 

πιαίζηα ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο.  

 
6.1.8. Όιεο νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε απιή πιεηνςεθία εθηόο όπνπ 

ππάξρεη δηαθνξεηηθή πξόβιεςε από ην παξόλ Καηαζηαηηθό. Η 

ςεθνθνξία πιελ ησλ εθινγηθώλ δηαδηθαζηώλ, είλαη θαλεξή θαη 

δηεμάγεηαη κε αλάηαζε ησλ ρεξηώλ.  

 
Ννείηαη όηη ε Γεληθή Σπλέιεπζε δύλαηαη λα απνθαζίζεη θαηόπηλ 

εηζήγεζεο νηνπδήπνηε κέινπο όπσο δηεμαρζεί κπζηηθή 

ςεθνθνξία γηα νπνηνδήπνηε ζέκα. 
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6.1.9. Η ξύζκηζε ηεο αθνινπζεηέαο δηαδηθαζίαο ζηηο Γεληθέο 

Σπλειεύζεηο όπνπ δελ ππάξρεη εηδηθή πξόλνηα ζην Καηαζηαηηθό ή 

όπνπ εηδηθή πξόλνηα είλαη πξαθηηθά αλεθάξκνζηε, θαζνξίδεηαη 

από ηελ ίδηα ηελ Γεληθή Σπλέιεπζε. 

 
6.1.10. Η Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ζπγθαιεί Καηαζηαηηθή Σπλέιεπζε: 

 

6.1.10.1 Οπνηεδήπνηε ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή θξίλεη 

αλαγθαίν όηη ρξεηάδεηαη ηξνπνπνίεζε ηνπ 

Καηαζηαηηθνύ. 

6.1.10.2 Σε πεξίπησζε ζρεηηθνύ γξαπηνύ αηηήκαηνο 

πνπ ππνβάιιεηαη πξνο ηελ Δθηειεζηηθή 

Δπηηξνπή από αξηζκό κειώλ πνπ ππεξβαίλεη 

ην 1/3 ησλ εγγεγξακκέλσλ κειώλ ηεο Έλσζεο. 

Σην γξαπηό αίηεκα αλαγξάθεηαη ε 

ζπγθεθξηκέλε πξόηαζε γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ 

θαηαζηαηηθνύ. Σηελ πεξίπησζε απηή, ε 

Καηαζηαηηθή Σπλέιεπζε ζπγθαιείηαη από ηελ 

Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ζε ρξνληθή πεξίνδν πνπ 

δελ ππεξβαίλεη ηηο 30 εκέξεο από ηελ 

παξαιαβή ηνπ ζρεηηθνύ αηηήκαηνο. 

6.1.10.3 Οη δηαδηθαζηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνύ 

πνπ αθνξνύλ ηηο εξγαζίεο ησλ Γεληθώλ 

Σπλειεύζεσλ, εθαξκόδνληαη θαη’ αλαινγία θαη 

ζηελ Καηαζηαηηθή Σπλέιεπζε. Δμαηξνύληαη νη 

δηαηάμεηο πεξί απαξηίαο, όπνπ ζηελ 

Καηαζηαηηθή Σπλέιεπζε απαηηείηαη εηδηθή 

απαξηία 2/3 ησλ εγγεγξακκέλσλ κειώλ ηεο 

Έλσζεο θαη πεξί ςεθνθνξίαο γηα 

ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνύ, όπνπ 
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απαηηείηαη πιεηνςεθία 50% ησλ 

εγγεγξακκέλσλ κειώλ ηεο Έλσζεο. 

 

6.2. Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή 

 

6.2.1.   Η Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή είλαη νθηακειήο θαη εθιέγεηαη 

από ηελ Γεληθή   Σπλέιεπζε κε κπζηηθή ςεθνθνξία. 

 

6.2.2.   Η Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή απνηειείηαη από:  

              

6.2.2.1. Τνλ Πξόεδξν 

6.2.2.2. Τνλ Αληηπξόεδξν 

6.2.2.3. Τνλ Γξακκαηέα 

6.2.2.4. Τνλ Τακία 

6.2.2.5. Τέζζεξα κέιε 

 

6.2.3. Η ςεθνθνξία γηα ηελ αλάδεημε ηεο Δθηειεζηηθήο 

Δπηηξνπήο γίλεηαη ππό ηελ επνπηεία ηεηξακεινύο 

Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο, ε νπνία δηνξίδεηαη από ηελ 

Γεληθή Σπλέιεπζε γηα ηνλ ζθνπό απηό. Πξόζσπν πνπ 

είλαη ππνςήθην γηα εθινγή απνθιείεηαη από ζπκκεηνρή 

ζηελ εθνξεπηηθή απηή Δπηηξνπή. 

 

6.2.4. Υπνςεθηόηεηα κπνξεί λα ππνβάιεη θάζε κέινο ην νπνίν 

έρεη δηθαίσκα ςήθνπ. Τα κέιε ηεο πξνεγνύκελεο 

Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο είλαη επαλεθιέμηκα. Οη 

ππνςεθηόηεηεο ππνβάιινληαη γξαπηώο από ηνπο 

ελδηαθεξνκέλνπο ζηνλ Γξακκαηέα ηεο Έλσζεο, 7 

ηνπιάρηζηνλ εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ ηηο εξγαζίεο ηεο 

Δθινγηθήο Σπλέιεπζεο. 
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6.2.5. Γηα ην αμίσκα ηνπ Πξνέδξνπ, εθ’ όζνλ ππνβάιινληαη 

πεξηζζόηεξεο ηεο κηαο ππνςεθηόηεηεο, δηεμάγεηαη 

μερσξηζηή ςεθνθνξία θαη σο Πξόεδξνο αλαδεηθλύεηαη ν 

ππνςήθηνο πνπ ζπγθεληξώλεη ηηο πεξηζζόηεξεο ςήθνπο. 

Σηελ πεξίπησζε πνπ ππνβάιιεηαη κόλνλ κηα 

ππνςεθηόηεηα, ηόηε ν ππνςήθηνο αλαθεξύζζεηαη 

απηόκαηα από ηελ Γεληθή Σπλέιεπζε σο Πξόεδξνο ηεο 

Έλσζεο ρσξίο ηελ δηελέξγεηα εθινγώλ.   

  

6.2.6. Αθνύ εθιεγεί ν Πξόεδξνο δηεμάγεηαη θνηλή ςεθνθνξία 

γηα ηηο ππόινηπεο επηά ζέζεηο, ζηηο νπνίεο εθιέγνληαη 

θαηά ζεηξά επηηπρίαο νη επηά ππνςήθηνη πνπ έρνπλ 

ζπγθεληξώζεη ηνλ κεγαιύηεξν αξηζκό ςήθσλ. Σε 

πεξίπησζε πνπ νη ππνςήθηνη γηα ηελ Δθηειεζηηθή 

Δπηηξνπή είλαη κόλν επηά ή ιηγόηεξνη ησλ επηά, ηόηε  

αλαθεξύζζνληαη απηόκαηα από ηελ Σπλέιεπζε σο κέιε 

ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ρσξίο ηελ δηελέξγεηα 

εθινγώλ. 

 

6.2.7. Μέινο πνπ ήηαλ ππνςήθην γηα εθινγή ζηε ζέζε ηνπ 

Πξνέδξνπ αιιά δελ έρεη εθιεγεί, κπνξεί λα ππνβάιεη 

ζηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή, ππνςεθηόηεηα γηα εθινγή 

ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή θαη’ εμαίξεζε ησλ πξνλνηώλ 

ηνπ άξζξνπ 6.2.4 πνπ θαζνξίδεη πξνζεζκία 7 εκεξώλ γηα 

ππνβνιή ππνςεθηνηήησλ. 

 
6.2.8. Η Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ζπλέξρεηαη ην αξγόηεξν κέζα 

ζε κηα βδνκάδα από ηελ εθινγή ηεο θαη θαηαξηίδεηαη ζε 

ζώκα, εθιέγεη δε κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο, ηνλ 

Αληηπξόεδξν, ηνλ Γξακκαηέα θαη ηνλ Τακία. Αλ 

ππάξρνπλ πέξαλ ηεο κηαο ππνςεθηόηεηαο γηα ηηο πην 
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πάλσ ζέζεηο, δηεμάγεηαη θαλεξή ςεθνθνξία κεηαμύ ησλ 

κειώλ ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο. Σε πεξίπησζε 

ηζνςεθίαο, ν Πξόεδξνο έρεη ληθώζα ςήθν.  

 

6.2.9. Η ζεηεία ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο είλαη ηξηεηήο. 

 
6.2.9.1 Οπνηνδήπνηε κέινο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο 

κπνξεί λα παξαηηεζεί θνηλνπνηώληαο γξαπηώο ζηελ 

Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηελ ζρεηηθή ηνπ πξόζεζε. Η 

Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή πιεξώλεη ηελ ζέζε πνπ 

θελώζεθε κε ηνλ δηνξηζκό άιινπ κέινπο από ηνπο 

επηιαρόληεο θαηά ηηο ακέζσο πξνεγνύκελεο εθινγέο, 

κε ηελ ζεηξά επηηπρίαο ηνπο. Σε πεξίπησζε κε 

ύπαξμεο επηιαρόλησλ, ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή 

κπνξεί λα δηνξίζεη νηνλδήπνηε κέινο ηεο Έλσζεο 

θαηά ηελ θξίζε ηεο γηα ην ππόινηπν ηεο ζεηείαο ηεο 

Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ζε θάζε πεξίπησζε. 

 

6.2.9.2 Αλ ην κέινο πνπ απνρσξεί θαηείρε ηελ ζέζε ηνπ 

Αληηπξνέδξνπ, Γξακκαηέα ή Τακία, ζηε ζέζε απηή 

δηνξίδεηαη νηνλδήπνηε άιιν κέινο ηεο Δθηειεζηηθήο 

Δπηηξνπήο πνπ εθιέρζεθε θαηά ηελ ακέζσο 

πξνεγνύκελε Σπλέιεπζε. Σηελ ζπλέρεηα, ε 

Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή πξνρσξεί ζε αλαθαηαλνκή ησλ 

ζέζεσλ ησλ αμησκαηνύρσλ ηεο θαη αθνινύζσο ζηελ 

πιήξσζε ηεο ζέζεο κέινπο ηεο Δθηειεζηηθήο 

Δπηηξνπήο σο αλσηέξσ. Η πην πάλσ αληηθαηάζηαζε 

θαη αλαθαηαλνκή ησλ ζέζεσλ, γίλεηαη κε θαλεξή 

ςεθνθνξία ησλ κειώλ ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο. 

 
6.2.9.3 Σε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ 

ν Πξόεδξνο ηεο Έλσζεο Γηθαζηώλ παξαηηεζεί ή 
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απνρσξήζεη από ηελ ζέζε ηνπ, ε Δθηειεζηηθή 

Δπηηξνπή ππνρξενύηαη, ζύκθσλα κε ην άξζξν 

6.1.5.4, λα ζπγθαιέζεη εληόο 20 εκεξώλ Έθηαθηε 

Γεληθή Σπλέιεπζε ζηελ νπνία δηεμάγεηαη εθινγή γηα 

ηελ αλάδεημε λένπ Πξνέδξνπ ηεο Έλσζεο. 

6.2.9.4 Σε πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηεο 

Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο παξαηηεζνύλ ή 

απνρσξήζνπλ ζπλνιηθά ηέζζεξα ή πεξηζζόηεξα κέιε 

ηεο εθιεγείζαο θαηά ηελ ηειεπηαία Γεληθή Σπλέιεπζε 

Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο, ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή 

ππνρξενύηαη, ζύκθσλα κε ην άξζξν 6.1.5.3, λα 

ζπγθαιέζεη εληόο 20 εκεξώλ Έθηαθηε Γεληθή 

Σπλέιεπζε ζηελ νπνία δηεμάγεηαη εθινγή γηα ηελ 

αλάδεημε λέαο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο θαη λένπ 

Πξνέδξνπ ηεο Έλσζεο.  

6.2.9.5 Σηελ δηαδηθαζία εθινγήο λένπ Πξνέδξνπ θαη 

Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο, εθαξκόδνληαη θαη’ αλαινγία 

νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6.2. ηνπ παξόληνο 

θαηαζηαηηθνύ. Η ζεηεία ηνπ Νένπ Πξνέδξνπ θαη ηεο 

λέαο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο πνπ εθιέγνληαη κε ηνλ 

πην πάλσ ηξόπν, ζα είλαη κόλν γηα ην ππόινηπν ηεο 

ζεηείαο ηνπ Πξνέδξνπ θαη ησλ κειώλ ηεο 

Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο πνπ παξαηηήζεθαλ ή 

απνρώξεζαλ. 

 

6.3.  Καζήθνληα ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο είλαη: 

  

6.3.1. Η πξναγσγή ησλ ζθνπώλ ηεο Έλσζεο Γηθαζηώλ. 
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6.3.2. Η ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ θαη απνθάζεσλ γηα  

ηελ ιεηηνπξγία θαη επίηεπμε ησλ ζθνπώλ ηεο Έλσζεο 

Γηθαζηώλ. 

 
6.3.3. Η δηνξγάλσζε επηζηεκνληθώλ ζεκηλαξίσλ θαη 

ζπλεδξίσλ θαζώο θαη ε έθδνζε, θπθινθνξία θαη 

δηάζεζε βηβιίσλ θαη άιισλ εληύπσλ κε ζθνπό ηελ 

ζπλερή επηκόξθσζε ησλ κειώλ ηεο Έλσζεο. 

 

6.3.4.  Η νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηεο Έλσζεο Γηθαζηώλ θαη  

ηεο πεξηνπζίαο ηεο. 

 

6.3.5. Η εγγξαθή λέσλ κειώλ εθ’ όζνλ πιεξνύλ ηα θξηηήξηα 

εγγξαθήο. 

 
6.3.6.  Η εμέηαζε εηζεγήζεσλ γηα ηελ εγγξαθή επίηηκσλ 

κειώλ θαη ε εγγξαθή ηνπο αλ έηζη απνθαζηζζεί. 

 
6.3.7. Η δηαγξαθή κέινπο γηα νπνηνδήπνηε από ηνπο 

ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4.3.4. 

 
6.3.8. Η δεκηνπξγία ππνεπηηξνπώλ από κέιε ηεο Έλσζεο 

κε ζθνπό ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηεο 

Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο. 

 
6.3.9. Ο θαζνξηζκόο ηνπ ύςνπο θαη ε είζπξαμε ηεο εηήζηαο 

ζπλδξνκήο ησλ κειώλ. 

 
6.3.10. Τν άλνηγκα Τξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ ζηνλ νπνίνλ 

θαηαηίζεληαη όιεο νη εηζπξάμεηο θαη από ηνλ νπνίνλ 

γίλνληαη όιεο νη πιεξσκέο ηεο Έλσζεο.  
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6.3.11. Η εθπξνζώπεζε ηεο Έλσζεο Γηθαζηώλ ζηελ Κύπξν 

θαη ην εμσηεξηθό. Ιδηαίηεξα ε εθπξνζώπεζε ησλ 

κειώλ ηεο Έλσζεο ζε επαθέο κε ην Αλώηαην 

Γηθαζηήξην αιιά θαη ηελ Ννκνζεηηθή θαη Δθηειεζηηθή 

εμνπζία γηα πξνώζεζε ησλ ζθνπώλ ηεο Έλσζεο θαη 

ηδίσο ηελ βειηίσζε ησλ όξσλ θαη ζπλζεθώλ 

εξγαζίαο ησλ κειώλ αιιά θαη ησλ κεραληζκώλ 

απνλνκήο ηεο δηθαηνζύλεο. 

 
6.3.12. Οπνηαδήπνηε άιια θαζήθνληα πνπ ξεηά 

αλαθέξνληαη ζην παξόλ Καηαζηαηηθό. 

 
6.3.13. Η ξύζκηζε νπνηνπδήπνηε ζέκαηνο πνπ αθνξά ηελ  

ιεηηνπξγία ηεο Έλσζεο Γηθαζηώλ γηα ην νπνίν δελ 

γίλεηαη εηδηθή πξόλνηα ζην Καηαζηαηηθό. 

 

6.4. Σηα πιαίζηα ησλ πην πάλσ θαζεθόλησλ ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή 

έρεη εμνπζία: 

 

6.4.1 Να πξνζιακβάλεη θαη πιεξώλεη πξνζσπηθό θαη 

αλεμάξηεηνπο ζπκβνύινπο. 

 

6.4.2 Να ζπλάπηεη ζπκβάζεηο κε νηνλδήπνηε θπζηθό ή 

λνκηθό πξόζσπν. 

 

6.4.3  Να ηδξύεη θαη ιεηηνπξγεί ζρέδην ηαηξνθαξκαθεπηηθήο 

πεξίζαιςεο θαη αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ησλ κειώλ 

ηεο Έλσζεο θαη λα ζπλάπηεη ζπκβάζεηο κε 

νηνλδήπνηε νξγαληζκό γηα ηνλ ζθνπό απηό. 

 

6.5. Ο Πξόεδξνο ηεο Έλσζεο Γηθαζηώλ: 
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6.5.1.   Δθπξνζσπεί ηελ Έλσζε Γηθαζηώλ ζε όιεο ηηο 

εθδειώζεηο ζηελ Κύπξν θαη ην εμσηεξηθό θαη 

ινγνδνηεί εθ κέξνπο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο 

ζηηο εηήζηεο Γεληθέο Σπλειεύζεηο. 

 

6.5.2.  Έρεη ηελ επζύλε ηήξεζεο ηνπ Καηαζηαηηθνύ θαη ηεο 

εύξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο Έλσζεο Γηθαζηώλ. 

 

6.5.3.  Φξνληίδεη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ησλ 

ζθνπώλ ηεο Έλσζεο. 

 

6.5.4.  Πξνεδξεύεη ζε όιεο ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο 

Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο θαη ησλ Γεληθώλ 

Σπλειεύζεσλ. 

 

6.5.5.   Σπγθαιεί καδί κε ηνλ Γξακκαηέα ηηο ζπλεδξίεο ηεο 

Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο. 

 

6.5.6.   Γηεμάγεη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γξακκαηέα ηελ 

αιιεινγξαθία ηεο Έλσζεο. 

 

6.5.7.  Πξνζππνγξάθεη ηα εληάικαηα πιεξσκήο ηεο 

Έλσζεο θαη ππνγξάθνληαο καδί κε ηνλ Τακία, 

δεζκεύεη ηνλ ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ηεο Έλσζεο. 

 
6.6. Ο Αληηπξόεδξνο ηεο Έλσζεο Γηθαζηώλ: 

 

6.6.1.  Αλαπιεξώλεη ηνλ Πξόεδξν ζε πεξίπησζε απνπζίαο 

ή θσιύκαηνο απηνύ ζε όια ηα θαζήθνληα, 

δηθαηώκαηα θαη ππνρξεώζεηο ηνπ. 
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6.6.2.  Βνεζά ηνλ Πξόεδξν ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ 

ηνπ θαη ζπκβάιιεη κε θάζε ηξόπν ζηελ επίηεπμε ησλ 

ζθνπώλ ηεο Έλσζεο. 

 
6.7. Ο Γξακκαηέαο ηεο Έλσζεο Γηθαζηώλ: 

 

6.7.1.  Τεξεί πξαθηηθά γηα θάζε ζπλεδξίαζε ηεο Γεληθήο 

Σπλέιεπζεο θαη ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο. 

 

6.7.2.  Τεξεί ην αξρείν ηεο Έλσζεο. 

 

6.7.3.  Έρεη ηελ επζύλε καδί κε ηνλ Πξόεδξν ηεο έγθαηξεο 

δηεθπεξαίσζεο ηεο αιιεινγξαθίαο ηεο Έλσζεο. 

 
6.7.4.  Σε πεξίπησζε θσιύκαηνο ή απνπζίαο ηνπ 

Πξνέδξνπ, πξνζππνγξάθεη καδί κε ηνλ Τακία ηα 

εληάικαηα πιεξσκήο πνπ εθδίδεη ε Έλσζε θαη 

δεζκεύεη κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ηνλ ηξαπεδηθό 

ινγαξηαζκό ηεο Έλσζεο.  

 
6.7.5.  Σπγθαιεί καδί κε ηνλ Πξόεδξν ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο 

Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο θαη πξνεδξεύεη ησλ 

ζπλεδξηώλ απηώλ ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή 

θσιύκαηνο ηνπ Πξνέδξνπ & ηνπ Αληηπξνέδξνπ. 

 
6.8. Ο Τακίαο ηεο Έλσζεο Γηθαζηώλ: 

 

6.8.1.  Γηελεξγεί ηηο εηζπξάμεηο θαη πιεξσκέο ηεο Έλσζεο 

Γηθαζηώλ εθδίδνληαο ζρεηηθέο απνδείμεηο. 

 

6.8.2.  Τεξεί αθξηβείο ινγαξηαζκνύο θαη/ή ινγηζηηθά βηβιία 

γηα θάζε είζπξαμε ή πιεξσκή. 
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6.8.3.  Γεζκεύεη ηνλ ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ηεο Έλσζεο 

ππνγξάθνληαο καδί κε ηνλ Πξόεδξν ή ηνλ 

Γξακκαηέα. 

 

6.8.4.  Δηνηκάδεη ηνλ νηθνλνκηθό ηζνινγηζκό ηεο Έλσζεο ζηα 

πιαίζηα ηεο ινγνδνζίαο ηεο Δθηειεζηηθήο 

Δπηηξνπήο. 

 

6.8.5.  Μεξηκλά γεληθά γηα ηελ πεξηνπζία ηεο Έλσζεο θαη 

δίδεη ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ή ζηηο Γεληθέο 

Σπλειεύζεηο πιεξνθνξίεο πνπ δπλαηόλ λα ηνπ 

δεηεζνύλ γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Έλσζεο. 

 
 

 
6.9. Τα κέιε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο: 

 

6.9.1.  Σπκβάιινπλ κε θάζε ηξόπν ζηελ εθπιήξσζε ησλ 

ζθνπώλ ηεο Έλσζεο Γηθαζηώλ. 

 

6.9.2.  Δθηεινύλ ηα θαζήθνληα πνπ ηνπο αλαηίζεληαη από 

ηνλ Πξόεδξν θαη ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζσξηλήο άζθεζεο 

ησλ θαζεθόλησλ ηνπ Αληηπξνέδξνπ, Γξακκαηέα θαη 

Τακία ηεο Έλσζεο εθ’ όζνλ απηό είλαη αλαγθαίν. 

 

6.9.3.  Δθπξνζσπνύλ ηελ Έλσζε ζηελ Κύπξν θαη ην 

εμσηεξηθό θαηόπηλ απόθαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο 

Δπηηξνπήο. 
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6.10. Σπλεδξίεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο. 

 

6.10.1. Η Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ζπλέξρεηαη ηαθηηθά ηνπιάρηζηνλ   

θάζε 60 εκέξεο θαη εθηάθησο νπνηεδήπνηε πξνζθιεζεί από 

ηνλ Πξόεδξν θαηόπηλ πξσηνβνπιίαο ηνπ ηδίνπ ή σο 

απνηέιεζκα γξαπηήο αίηεζεο ηξηώλ ηνπιάρηζηνλ κειώλ ηεο 

Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο. Σηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ζα 

πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζηελ γξαπηή αίηεζε, νη ιόγνη γηα ηνπο 

νπνίνπο δεηείηαη ε έθηαθηε ζπλεδξία. Ο Πξόεδξνο 

ππνρξενύηαη ζηελ πεξίπησζε απηή λα ζπγθαιέζεη ζπλεδξία 

ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ην αξγόηεξν εληόο 7 εκεξώλ από 

ηελ ιήςε ηεο αίηεζεο. 

 

6.10.2. Οη εηδνπνηήζεηο ζύγθιεζεο ησλ ζπλεδξηώλ ζα 

απνζηέιινληαη ζηα κέιε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο, 3 

ηνπιάρηζηνλ κέξεο πξηλ ηελ ζπλεδξία. Σε απηέο ζα αλαθέξεηαη 

ν ρώξνο θαη ρξόλνο ηεο ζπλεδξίαο θαζώο θαη ε εκεξεζία 

δηάηαμε, πιελ ησλ ζεκάησλ πνπ απνξξένπλ από ηα πξαθηηθά 

ηεο πξνεγνύκελεο ζπλεδξίαο. 

 

Ννείηαη όηη ε πην πάλσ δηάηαμε δελ ζα εθαξκόδεηαη ζηηο 

πεξηπηώζεηο πνπ ε εκεξνκελία ζπλεδξίαο θαη ε εκεξεζία 

δηάηαμε ζα θαζνξίδνληαη κε απόθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο 

Δπηηξνπήο, ζηελ ακέζσο πξνεγνύκελε ζπλεδξία ηεο. 

 

6.10.3. Οηνλδήπνηε κέινο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο επηζπκεί λα 

εγείξεη νηνλδήπνηε ζέκα πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ 

εκεξήζηα δηάηαμε, δύλαηαη λα δεηήζεη από ηνλ Πξόεδξν ηελ 

εγγξαθή ηνπ ζέκαηνο, 2 ηνπιάρηζηνλ κέξεο πξηλ ηελ ζπλεδξία. 
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6.10.4. Οη ζπλεδξίεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ζεσξνύληαη όηη 

βξίζθνληαη ζε απαξηία αλ παξεπξίζθνληαη ηνπιάρηζηνλ 4 από 

ηα κέιε ηεο. Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη θαηά πιεηνςεθία. Σε 

πεξίπησζε ηζνςεθίαο, ν Πξόεδξνο έρεη ηελ ληθώζα ςήθν. 

 
6.10.5. Σε θάζε ζπλεδξία ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο, ηεξνύληαη 

πξαθηηθά. Τα πξαθηηθά αθνύ επηθπξσζνύλ από ηελ 

Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή θαηά ηελ επόκελε ζπλεδξία, ζηελ 

ζπλέρεηα ππνγξάθνληαη από ηνλ Πξόεδξν θαη ηνλ Γξακκαηέα 

ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο. Τα πξαθηηθά ηεξνύληαη από ηνλ 

Γξακκαηέα θαη ζηελ απνπζία ηνπ, από νπνηνδήπνηε κέινο ηεο 

Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο πνπ ζα ππνδείμεη ν Πξόεδξνο.  

 
7. Πεξηνπζία 

 

7.1. Η Έλσζε κπνξεί λα απνθηήζεη πεξηνπζία. 

. 

7.2. Η Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ζα δηαρεηξίδεηαη ηελ πεξηνπζία ηεο 

Έλσζεο θαη δύλαηαη λα ζπλάπηεη δάλεηα κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ 

€10.000,00. Σε πεξίπησζε δαλείνπ πέξαλ ησλ €10.000,00 ή 

ππνζήθεπζεο πεξηνπζίαο ηεο Έλσζεο, απαηηείηαη απόθαζε ηεο 

Γεληθήο Σπλέιεπζεο. 

 

8. Γηάιπζε 

 

8.1. Η Έλσζε δηαιύεηαη θαηόπηλ απόθαζεο ηνπιάρηζηνλ ησλ 4/5 

ησλ εγγεγξακκέλσλ κειώλ ηεο πνπ ιακβάλεηαη ζε Έθηαθηε 

Γεληθή Σπλέιεπζε, ε νπνία ζπγθαιείηαη εηδηθά γηα ηνλ ζθνπό 

απηό θαηόπηλ αίηεζεο ησλ 2/3 ησλ κειώλ ηεο. 
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8.2. Σε πεξίπησζε δηάιπζεο ηεο Έλσζεο, ε πεξηνπζία ηεο δηαηίζεηαη 

όπσο ήζειε απνθαζίζεη ε Έθηαθηε Γεληθή Σπλέιεπζε ζηελ 

νπνία ιήθζεθε ε απόθαζε ηεο δηάιπζεο. 

 

9. Γεληθέο Γηαηάμεηο 

 

9.1. Σε πεξίπησζε πνπ ζην παξόλ Καηαζηαηηθό δελ ππάξρεη 

πξόλνηα γηα νηνλδήπνηε ζέκα, ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή έρεη 

δηθαίσκα λα παίξλεη απνθάζεηο επί ηνπ ζέκαηνο, λννπκέλνπ όηη 

νη απνθάζεηο απηέο δελ αληίθεηληαη ζηηο πξόλνηεο θαη ην πλεύκα 

ηνπ παξόληνο Καηαζηαηηθνύ ή ζηνπο ζθνπνύο ηεο Έλσζεο θαη 

αλαιακβάλεη λα πξνσζήζεη ζρεηηθή αιιαγή ζην Καηαζηαηηθό ζε 

πεξίπησζε πνπ ην ζεσξήζεη αλαγθαίν. 


