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Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Σ   Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Σ   Κ Υ Π Ρ Ο Υ 

 

Κ  Α  Τ  Α  Σ  Τ  Α  Τ  Ι  Κ  Ο 

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 

 

 
ΜΕΡΟΣ   ΠΡΩΤΟ 

 
ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

 

1.  ΙΔΡΥΣΗ  ΚΑΙ  ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

 

2. ΕΔΡΑ  ΚΑΙ  ΕΜΒΛΗΜΑ 

 

2.(1) ΄Εδρα 

2.(2) Διεύθυνση 

2.(3) ΄Εμβλημα 

 

3. ΣΚΟΠΟΙ 

 

3.(1) Σκοποί 

3.(2) Εξουσίες 

 

 

ΜΕΡΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ 
 

4. ΜΕΛΗ 

 

4.(1) Μέλη 

4.(2) Απαγόρευση συμμετοχής μη μελών της Αστυνομίας 

 

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  ΚΑΙ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΜΕΛΩΝ 

 

5.(1) Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι 

5.(2) Δικαίωμα υποβολής παραστάσεων 

5.(3) Γενικές υποχρεώσεις 
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6. ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 

 

6.(1) Μηνιαίες συνδρομές 

6.(2) Τρόπος πληρωμής 

 

ΜΕΡΟΣ  ΤΡΙΤΟ 

 
7. ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

 

7.(1) Επαρχιακές Επιτροπές 

7.(2) Αριθμός Επαρχιακών Επιτροπών 

7.(3) Εκλογή Μελών Επαρχιακών Επιτροπών 

7.(4) Επαρχιακή Επιτροπή Αρχηγείου 

7.(5) Επιτροπή Ειδικών Αστυφυλάκων 

7.(6) Αρμοδιότητες Επιτροπών 

 

8. ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΕΚΛΟΓΕΣ 

 

8.(1) Συνελεύσεις 

8.(2) Ειδοποιήσεις 

8.(3) Εκλογή 

8.(4) Θητεία 

8.(5) Χηρεία 

8.(6) Αναπληρωματικές εκλογές 

8.(7) Κανονισμοί και οδηγίες για εκλογές 

8.(8) ΄Αδεια για προσέλευση στις Συνελεύσεις 

 

 

ΜΕΡΟΣ  ΤΕΤΑΡΤΟ 

 

9. ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

 

9.(1) Ανάθεση διοικήσεως 

9.(2) Σύνθεση Ολομέλειας 

9.(3) Ανάθεση εξουσιών 

9.(4) Συνεδρίες 

 

10. ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

 

10.(1) Σύνθεση  

10.(2) Καθήκοντα 
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11. ΕΙΔΙΚΕΣ  ΕΠΤΡΟΠΕΣ 

 

11.(1) Επιτροπές Αστυφυλάκων, Λοχιών και Υπαστυνόμων 

11.(2) Αρμοδιότητες 

11.(3) Διαδικασία 

 

12. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

 

13. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ 

 

14. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 

 

15. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 

 

16. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  ΤΑΜΙΑ 

 

17. ΑΠΑΡΤΙΑ  ΚΑΙ  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

 

17.(1) Απαρτία 

17.(2) Ημίωρη παράταση για απαρτία 

17.(3) Απλή πλειοψηφία 

17.(4) Νικώσα ψήφος για τον Πρόεδρο 

 

18. ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΚΑΙ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

18.(1) Εσωτερικοί Κανονισμοί 

18.(2) Πρόσληψη προσωπικού 

 

 

ΜΕΡΟΣ  ΠΕΜΠΤΟ 

 
19. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  ΠΟΡΟΙ 

 

19.(1) Γενικό  

19.(2) Τακτικοί πόροι 

19.(3) ΄Εκτακτοι πόροι 

 

20. ΔΙΑΘΕΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΟΡΩΝ 

 

20.(1) Σκοποί διαθέσεως 

20.(2) Περιορισμός 
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21. ΒΙΒΛΙΑ  ΚΑΙ  ΕΛΕΓΧΟΣ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

 

21.(1) Τήρηση βιβλίων 

21.(2) Διορισμός Ελεγκτού 

21.(3) ΄Ελεγχος και έκθεση 

21.(4) Επιθεώρηση καταστάσεων 

 

 

ΜΕΡΟΣ  ΕΚΤΟ 

 
22. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

 

23. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

23.(1) Θητεία υφιστάμενων αντιπροσώπων και οργάνων 

23.(2) Υφιστάμενοι εσωτερικοί κανονισμοί  

23.(3) Προσωπικό 

 

24. ΔΙΑΛΥΣΗ 

 

25. ΕΓΚΡΙΣΗ  ΚΑΙ  ΕΝΑΡΞΗ  ΙΣΧΥΟΣ 

 

25.(1) ΄Εγκριση και δημοσίευση 

25.(2) ΄Εναρξη ισχύος 
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Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο 

 
Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο 

 
ΕΠΕΙΔΗ με βάση το άρθρο 56 του περί Αστυνομίας Νόμου 73/I/(2004),προνοείται 

η ίδρυση Επαγγελματικών Συνδέσμων από τα μέλη της Αστυνομίας. 

 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ με βάση το πιο πάνω νέο άρθρο 56(2) του περί Αστυνομίας Νόμου 

για μέλη της Αστυνομίας μέχρι και τον βαθμό του Ανώτερου Υπαστυνόμου 

ιδρύεται Επαγγελματικός Σύνδεσμος. 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΤΟ τα μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που 

ανήκουν στους βαθμούς του Ανώτερου Υπαστυνόμου, Υπαστυνόμου, Λοχία, 

Αστυφύλακα και Ειδικού Αστυφύλακα, εγκρίνουν το παρόν Καταστατικό ως το 

Καταστατικό του Συνδέσμου Αστυνομίας Κύπρου. 

 

 

Μ Ε Ρ Ο Σ   Π Ρ Ω Τ Ο 

 

Ε Ρ Μ Η Ν Ε Ι Α 

 
ΚΑΘΕ όρος που αναφέρεται στο Καταστατικό αυτό έχει την ίδια έννοια που 

αποδίδει σ’ αυτό ο περί Αστυνομίας Νόμος και οι περί Αστυνομίας Κανονισμοί, 

όπως ίσχυαν κατά την ημέρα έγκρισης του Καταστατικού, εκτός αν προκύπτει από 

το κείμενο διαφορετική έννοια.  

 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   1 
 

ΙΔΡΥΣΗ  ΚΑΙ  ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

 

Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τον περί Σωματείου και Ιδρυμάτων Νόμο το οποίο 

αποτελεί τον Επαγγελματικό Σύνδεσμο, μέχρι και του βαθμού του Ανώτερου 

Υπαστυνόμου με την επωνυμία Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου (Σ.Α.Κ.). 

 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   2 

 
ΕΔΡΑ  ΚΑΙ  ΕΜΒΛΗΜΑ 

 

2.(1) Η έδρα του Σ.Α.Κ. θα βρίσκεται στη Λευκωσία. 
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2.(2) Η διεύθυνση του Σ.Α.Κ. θα είναι στη Λεωφόρο Δημοσθένη Σεβέρη 3, 1ον 

όροφο, 1066 Λευκωσία, εκτός εάν αποφασίσει διαφορετικά η 

Ολομέλεια. 

 

2.(3) Ο Σ.Α.Κ. θα συνεχίσει να έχει το ίδιο έμβλημα όπως αυτό είναι στην 

επικεφαλίδα του Καταστατικού. 

 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   3 

 
ΣΚΟΠΟΙ 

 

3.(1) Οι σκοποί και επιδιώξεις του Σ.Α.Κ. θα είναι όπως καθορίζονται στον 

περί Αστυνομίας Νόμο, όπως ήθελε από καιρό σε καιρό τροποποιηθεί ή 

αντικατασταθεί και στα πλαίσια του Νόμου:- 

 

(α) η βελτίωση των όρων και συνθηκών απασχόλησης και 

μισθοδοσίας και γενικά η προστασία των επαγγελματικών 

συμφερόντων και δικαιωμάτων των μελών του. 

 

 (β) η  εξύψωση  του   πνευματικού,  ηθικού   και   επαγγελματικού 

επιπέδου των μελών. 

 

 (γ) η καλλιέργεια και ανάπτυξη συναδελφικών σχέσεων ανάμεσα 

στα μέλη, και 

 

 (δ) η παροχή ευεργετημάτων και οικονομικών βοηθημάτων σε όλα 

τα μέλη της Αστυνομίας και τους εξαρτωμένους τους, σύμφωνα 

με κριτήρια που θα καθορίζονται από την Ολομέλεια από καιρό 

σε καιρό. 

 

3.(2) Ο Σ.Α.Κ. θα έχει και θα ασκεί όλες τις εξουσίες, αρμοδιότητες και 

προνόμια που αναφέρονται στο Καταστατικό και το Νόμο, ή που 

κρίνονται αναγκαίες για προώθηση και επιτέλεση των σκοπών του. 

 

 Χωρίς επηρεασμό της πιο πάνω γενικότητας ο Σ.Α.Κ. θα έχει 

αρμοδιότητα αποκλειστικά για την επίτευξη των σκοπών του 

Σωματείου:- 

 

  (α)   να κατέχει και διαχειρίζεται κινητή και ακίνητη περιουσία, 

  

  (β) να ιδρύει και διαχειρίζεται Ταμεία, 

 

  (γ)   να συμβάλλεται με οποιαδήποτε Αρχή ή πρόσωπο, 
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  (δ) να  συνεργάζεται, συνδέεται ή συνενούται με άλλες Συντεχνίες 

και Συνδικαλιστικές Οργανώσεις της Κύπρου και του 

εξωτερικού για την προώθηση και προάσπιση κοινών 

επαγγελματικών επιδιώξεων και συμφερόντων.  Στο πλαίσιο 

της πρόνοιας αυτής, στην Καταστατική Γενική Συνέλευση των 

Μελών του Σ.Α.Κ., ημερομηνίας 14.03.2017, αποφασίστηκε 

όπως όλα τα Μέλη του Σ.Α.Κ. που είναι και μέλη της 

ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. αποτελούν παράλληλα και Επαγγελματικό Κλάδο 

της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. 

 

  (ε) να ιδρύει και να χειρίζεται, είτε μόνος του είτε σε συνεργασία 

με    άλλες    Συνδικαλιστικές    Οργανώσεις,   Συνδέσμους   και 

Ιδρύματα, κοινοφελή ιδρύματα για εξυπηρέτηση των μελών 

του και των οικογενειών τους. 

 

    (στ) να απασχολεί προσωπικό ή συμβούλους, και 

 

  (ζ) να  προβαίνει  σε  οποιαδήποτε  άλλη  συναφή υποβοηθητική  ή 

παρεμφερή ενέργεια ή δραστηριότητα. 

 

 

Μ Ε Ρ Ο Σ   Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   4 

 
ΜΕΛΗ 

 

4.(1) Ο Σ.Α.Κ. αποτελείται από μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής 

Υπηρεσίας, μέχρι το βαθμό του Ανώτερου Υπαστυνόμου, δηλαδή από τα 

μέλη που κατέχουν το βαθμό Ανώτερου Υπαστυνόμου, Υπαστυνόμου, 

Λοχία, Αστυφύλακα και Ειδικού Αστυφύλακα, τα οποία οικειοθελώς 

εγγράφονται ως μέλη μετά από αίτηση. 

 

4.(1)(α) Επίσης μέλη του Συνδέσμου μπορούν να γίνουν και Ειδικοί 

Αστυφύλακες που έχουν προσληφθεί βάση προνοιών άλλων Νόμων και 

Κανονισμών και ασκούν ένστολα καθήκοντα ως οι Ειδικοί Αστυφύλακες 

και έχουν προσληφθεί βάση του ισχύοντος Νόμου περί Αστυνομίας.  

Στην περίπτωση αυτή ο Ειδικός Αστυφύλακας γίνεται μέλος κατόπιν 

προσωπικής του αίτησης και αποδοχής αυτής από την Ολομέλεια του 

Σ.Α.Κ. 

 

4.(2) Κανένα άλλο πρόσωπο δεν μπορεί να είναι μέλος του Σ.Α.Κ. 

 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   5 
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ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  ΚΑΙ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΜΕΛΩΝ 

 

5.(1) ΄Ολα τα μέλη του Σ.Α.Κ., που είναι και μέλη της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ., έχουν το 

δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. 

 

5.(2) Τα μέλη έχουν το δικαίωμα να απευθύνονται προς όλα τα όργανα του 

Σ.Α.Κ. για θέματα που εμπίπτουν στους σκοπούς και στις αρμοδιότητές 

του. 

 

5.(3) Κάθε μέλος του Σ.Α.Κ. οφείλει:- 

 

  (α) να συμμορφώνεται προς τις πρόνοιες του Καταστατικού και τις 

αποφάσεις της Ολομέλειας και της Κεντρικής Γραμματείας, 

 

  (β) να καταβάλλει έγκαιρα τις συνδρομές του, και 

 

  (γ) να   φροντίζει   και   να   συνεργάζεται  για  την  προώθηση  και 

εκπλήρωση των σκοπών του Σ.Α.Κ. 

 

  (δ) οποιονδήποτε μέλος δεν συμμορφώνεται με τα πιο πάνω, μετά 

από απόφαση της Ολομέλειας, διαγράφεται από μέλος. 

 

5.(4) Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα της οικειοθελούς αποχώρησης. 

 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   6 

 
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 

 

6.(1) Τα μέλη θα καταβάλλουν μηνιαία συνδρομή το ύψος της οποίας θα 

ορίζεται με απόφαση της Ολομέλειας. 

 

6.(2) Η πληρωμή της μηνιαίας συνδρομής κάθε μέλους μπορεί να αποκόπτεται 

από τις απολαβές του μέλους με απόφαση της Ολομέλειας και ύστερα 

από διευθέτηση μεταξύ της Ολομέλειας και του Γενικού Λογιστηρίου 

της Δημοκρατίας. 

 

 

Μ Ε Ρ Ο Σ   Τ Ρ Ι Τ Ο 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   7 

 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 
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7.(1) Ο Σ.Α.Κ. έχει Επαρχιακές Επιτροπές στις αντίστοιχες Επαρχίες ή 

Διευθύνσεις, όπως ήθελαν ορισθεί από την Αστυνομία από καιρό σε 

καιρό. 

7.(2) Κατά το χρόνο εγκρίσεως του παρόντος Καταστατικού συγκροτούνται οι 

ακόλουθες Επαρχιακές Επιτροπές:- 

 

 (α)  ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ 

 (β)  ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

 (γ)  ΛΕΜΕΣΟΥ 

 (δ)  ΛΑΡΝΑΚΑΣ    

 (ε)  ΠΑΦΟΥ 

             (στ)  ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 

 (ζ)  ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 

 (η)  ΜΟΡΦΟΥ 

 (θ)  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  και 

 (ι)   ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 

 

 Σημ.:-   Λόγω της Τουρκικής εισβολής και συνεχιζόμενης κατοχής, οι 

 Αστυνομικές  Διευθύνσεις Αμμοχώστου και Μόρφου στεγάζονται 

 προσωρινά στο Παραλίμνι  και Ευρύχου αντίστοιχα, ενώ η Αστυνομική 

 Δ/νση Κερύνειας έχει προσωρινά  αναστείλει τη λειτουργία της. 

 

7.(3)(i) Τα μέλη του Σ.Α.Κ. εκλέγουν μεταξύ των αντιστοίχων από άποψη 

βαθμού μελών της Επαρχίας τους, 3 εκπροσώπους (εκπρόσωπο 

αστυφυλάκων, εκπρόσωπο λοχιών και εκπρόσωπο υπαστυνόμων). 

 

7.(3)(ii) Σε περίπτωση ισοψηφίας σε οποιονδήποτε βαθμό, που αφορά τους 

εκπροσώπους της Επαρχίας, θα γίνεται κλήρωση στην παρουσία του 

Βοηθού Εφόρου Εκλογών της συγκεκριμένης Επαρχίας ή του Βοηθού 

του και στην παρουσία των δύο υποψηφίων, εάν το επιθυμούν. 

 

7.(4) Η Επαρχιακή Επιτροπή Αρχηγείου εκλέγεται μεταξύ των μελών που 

υπηρετούν στις Μονάδες και στα Τμήματα του Αρχηγείου και δεν είναι 

τοποθετημένα σε άλλη Επαρχία. 

 

7.(5)(i) Οι Τακτικοί και Ειδικοί Αστυφύλακες θα εκλέγονται πάνω σε παγκύπρια 

βάση.  Από τους υποψήφιους θα εκλέγεται για αντιπροσώπευση στην 

Ολομέλεια ο υποψήφιος που έλαβε τις περισσότερες ψήφους. 

 

7.(5)(ii) Σε περίπτωση ισοψηφίας θα διεξάγεται κλήρωση ενώπιον της νέας 

Ολομέλειας (πριν τον καταρτισμό της σε Σώμα) μεταξύ των 

ισοψηφούντων, για εκπροσώπηση στην Ολομέλεια. 

 

7.(6) Κάθε Επαρχιακή Επιτροπή θα έχει εξουσία και αρμοδιότητα να 

υποβάλλει εισηγήσεις και εκθέσεις προς την Ολομέλεια. 
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Α Ρ Θ Ρ Ο   8 

 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΕΚΛΟΓΕΣ 

 

8.(1) Ο Σύνδεσμος μπορεί να συγκαλεί Επαρχιακές ή Γενικές Συνελεύσεις των 

μελών με απόφαση της Ολομέλειας για τους πιο κάτω σκοπούς:- 

 

 (α) Επαρχιακές  Συνελεύσεις για εκλογή των εκπροσώπων, ή  για την 

 πλήρωση κενών θέσεων, ή για την εξέταση άλλων θεμάτων που 

 κρίνεται ορθό να μελετηθούν από τέτοια Συνέλευση, και 

 

 (β) Γενικές Συνελεύσεις για μελέτη και τροποποίηση του 

 Καταστατικού, ή για μελέτη και λήψη απόφασης πάνω σε σοβαρά 

 θέματα, ύστερα από ειδική προς τούτο απόφαση της Ολομέλειας. 

 

  Νοείται ότι με απόφαση της Ολομέλειας αντί να συγκληθεί Γενική 

 Συνέλευση ο Σ.Α.Κ. δύναται να διεξάγει μεταξύ των μελών του 

 ψηφοφορία πάνω σε συγκεκριμένες προτάσεις, στις οποίες να 

 αναλύονται όλα τα δεδομένα, για τελική απόφαση. 

 

8.(2)(i) Οι ειδοποιήσεις για τις Συνελεύσεις δίδονται από την Ολομέλεια με 

δημοσίευση στις Εβδομαδιαίες Διαταγές του Αρχηγού Αστυνομίας ή σε 

δύο ημερήσιες εφημερίδες του Τύπου που θα υπογράφονται από τον 

Πρόεδρο και τον Γραμματέα.  Κάθε ειδοποίηση αναφέρει την ημερήσια 

διάταξη, τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της Συνέλευσης.  Η 

ημερομηνία που θα οριστεί για τη Συνέλευση καθορίζεται από την 

Ολομέλεια σε ημερομηνία μετά τη δημοσίευση. 

 

8.(2)(ii) ΄Εκτακτες Γενικές Συνελεύσεις μπορούν να συγκληθούν κατόπιν 

απόφασης της Ολομέλειας ή κατόπιν αιτήματος των ¾ των μελών του 

Σωματείου. 

 

8.(3) Η εκλογή εκπροσώπων γίνεται με μυστική ψηφοφορία κάθε 3 (τρία) 

χρόνια, κατά τους μήνες Φεβρουάριο-Μάρτιο, σε ημερομηνία που 

ορίζεται από την Ολομέλεια. 

 

8.(4) Η θητεία των εκπροσώπων σε Επαρχιακή Επιτροπή είναι 3ετής και 

διαρκεί μέχρι τη διενέργεια της επόμενης εκλογής. ΄Ολα τα μέλη είναι 

επανεκλέξιμα. 

 

8.(5) Η θέση εκπροσώπου σε Επαρχιακή Επιτροπή χηρεύει σε περίπτωση:- 

 

 (α)  παραίτησης, απόλυσης ή αφυπηρέτησης   από  την  Αστυνομία 
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 (β)    υποβολής παραίτησης στην Ολομέλεια 

 (γ)    προαγωγής σε βαθμό που δεν μπορεί να τον αντιπροσωπεύει,  

 (δ)  θανάτου και 

 

 (ε)  αδικαιολόγητης    απουσίας   από   τρεις   συνεχείς   Συνεδρίες   της       

                     Ολομέλειας, ή από έξι συνεχείς Συνεδρίες της Ολομέλειας για    

 οποιοδήποτε λόγο, η οποία θα ελέγχεται και επιβεβαιώνεται από 

 την Κεντρική Γραμματεία.     

 

8.(6) Σε περίπτωση χηρείας μιας θέσεως διεξάγεται αναπληρωματική εκλογή 

σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του 

άρθρου 8 και του εδαφίου (2) του ιδίου άρθρου του Καταστατικού, αλλά 

στο μεταξύ τα παραμένοντα μέλη συνεχίζουν να ασκούν το λειτούργημά 

τους για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που κατείχε προηγουμένως 

τη θέση.  Στην προκήρυξη μιας κενής θέσης θ’αναφέρονται και οι λόγοι 

της χηρείας της. 

 

 Νοείται ότι σε περίπτωση χηρείας πλέον του μισού (1/2) του αριθμού 

των θέσεων στην Ολομέλεια, διενεργείται εκλογή για όλα τα μέλη μέσα 

σε 45 μέρες, για νέα 3ετή θητεία. 

 

 Νοείται επίσης ότι αν μια θέση χηρεύσει μέσα στους τελευταίους 6 μήνες 

της θητείας μιας Επαρχιακής Επιτροπής δε διεξάγεται αναπληρωματική 

εκλογή. 

 

8.(7) Η Ολομέλεια θεσπίζει κανονισμούς και εκδίδει οδηγίες ως προς τον 

τρόπο και άλλα διαδικαστικά θέματα για την ομαλή διενέργεια των 

εκλογών.  Οι εκλογές διεξάγονται από την Κεντρική Γραμματεία, υπό 

την ευθύνη και επίβλεψη του Γραμματέα και με τη βοήθεια και εποπτεία 

του Αρχηγού Αστυνομίας. 

 

8.(8) Για κάθε συνέλευση η οποία συγκροτείται σύμφωνα με το Καταστατικό 

αυτό, θα παραχωρείται από τον προϊστάμενό του επηρεαζόμενου μέλους 

άδεια απουσίας από το καθήκον του και κάθε διευκόλυνση γι’ αυτή, 

χωρίς να επηρεάζεται η εις πίστη του χρονιαία άδεια απουσίας. 

 

 

Μ Ε Ρ Ο Σ   Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   9 

 
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

 

9.(1) Η διοίκηση και διαχείριση των υποθέσεων και της περιουσίας του Σ.Α.Κ. 

ανατίθεται και διεξάγεται από την Ολομέλεια και κάτω από την εποπτεία 
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της Ολομέλειας, από τα άλλα όργανα και αξιωματούχους, όπως ορίζεται 

στο Καταστατικό. 

 

9.(2) Η Ολομέλεια αποτελεί το ανώτατο διοικητικό σώμα του Σ.Α.Κ. και 

απαρτίζεται από τους εκπροσώπους των Επαρχιακών Επιτροπών, όπως 

καθορίζονται στο εδάφιο 3 του άρθρου 7. 

 

9.(3) Η Ολομέλεια μπορεί να αναθέτει σε οποιοδήποτε από τα άλλα όργανα, 

επιτροπές ή αξιωματούχους του Σ.Α.Κ. την άσκηση ειδικών 

καθηκόντων, ή οποιασδήποτε αρμοδιότητας και να συγκροτεί ειδικές ή 

μόνιμες επιτροπές, ή υπεπιτροπές, σύμφωνα με όρους εντολής και 

διαδικαστικές πρόνοιες που θα αποφασίζονται από την Ολομέλεια. 

 

9.(4) Η Ολομέλεια συνέρχεται σε τακτική συνεδρία κάθε μήνα και σε 

έκτακτες συνεδρίες ύστερα από απόφαση της Κεντρικής Γραμματείας, ή 

μετά από γραπτή αίτηση προς τον Γραμματέα η οποία υπογράφεται από 

5 τουλάχιστον μέλη της Ολομέλειας, στην οποία πρέπει να αναφέρονται 

τα προς συζήτηση θέματα και η οποία πρέπει να συγκληθεί το αργότερο 

μέσα σε 15 μέρες.  Τηρουμένων των διατάξεων των επιφυλάξεων του 

εδαφίου 8 του άρθρου 8, θα παραχωρείται από τον προϊστάμενο του 

επηρεαζόμενου μέλους της Ολομέλειας, άδεια απουσίας από το καθήκον 

του και κάθε διευκόλυνση γι’ αυτήν, χωρίς να επηρεάζεται η εις πίστη 

του χρονιαία άδεια απουσίας.  Η ύπαρξη χηρείας δεν επηρεάζει τη 

νομιμότητα των εργασιών της Ολομέλειας. 

 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   10 

 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ   ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

 

10.(1) Αμέσως μετά την εκλογή της η Ολομέλεια συνέρχεται σε συνεδρία και 

εκλέγει μεταξύ των μελών της, 7μελή Κεντρική Γραμματεία που 

αποτελείται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Αναπληρωτή 

Γραμματέα, Ταμία και δύο Μέλη. 

 

10.(2) Η Κεντρική Γραμματεία διεξάγει όλες τις αναγκαίες ενέργειες και 

επαφές για την προώθηση και επίτευξη των σκοπών του Σ.Α.Κ. και 

εκτελεί τις αποφάσεις και άλλες οδηγίες της Ολομέλειας. 

 

10.(3) Η Κεντρική Γραμματεία συνεδριάζει οποτεδήποτε κληθεί από τον 

Γραμματέα, μετά από συνεννόησή του με τον Πρόεδρο.  Για σύγκληση 

έκτακτων συνεδριάσεων για συζήτηση ιδιαιτέρως επειγόντων και 

σοβαρών θεμάτων, αυτή συγκαλείται μετά από απόφαση του Προέδρου 

σε συνεννόηση με τον Γραμματέα ή μετά από γραπτή αίτηση των 4/7 

των μελών της Κεντρικής Γραμματείας. 
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10.(4) Κάθε μέλος της Κεντρικής Γραμματείας θεωρείται παραιτημένο και 

αντικαθίσταται από άλλο μέλος το οποίο εκλέγει η Ολομέλεια:- 

 

(α)   όταν υποβάλλει γραπτώς την  παραίτησή  του  μετά από έγκριση της 

Ολομέλειας. 

 

(β)    όταν απουσιάζει αδικαιολόγητα για τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις 

και έξι (6) συνεχείς δικαιολογημένες, κατά τη διάρκεια της θητείας του.   

 

(γ) όταν επανειλημμένα δείχνει αδιαφορία και αμέλεια στην εκπλήρωση 

των καθηκόντων του και αποφεύγει να συμμορφωθεί προς τις αποφάσεις 

της Κεντρικής Γραμματείας-Ολομέλειας ή όταν αντιστρατεύεται τους 

σκοπούς του Καταστατικού αυτού. 

 

(δ)   όταν προαχθεί σε βαθμό που δεν μπορεί να τον αντιπροσωπεύει. 

 

(ε)   όταν εκδιωχθεί από τις τάξεις της Αστυνομίας. 

 

(στ) εάν αποκομίσει εκ της θέσεώς του, οικονομικό όφελος από τις 

δραστηριότητες ή την περιουσία του Σωματείου. 

 

(ζ)  εάν καταδικαστεί από δικαστήριο για οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα 

(για μικροαδικήματα αίρεται στην απόφαση της Ολομέλειας). 

 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   11 

 
ΕΙΔΙΚΕΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

 

11.(1) Ο Σ.Α.Κ. θα έχει τρεις Ειδικές Επιτροπές οι οποίες θα είναι γνωστές ως 

‘Επιτροπή Αστυφυλάκων’, ‘Επιτροπή Λοχιών’, και ‘Επιτροπή 

Υπαστυνόμων’ και οι οποίες θα απαρτίζονται, αντίστοιχα, από τα μέλη 

της Ολομέλειας τα οποία κατέχουν τους οικείους βαθμούς. 

 

 

11.(2) Κάθε Ειδική Επιτροπή θα μπορεί να μελετά και υποβάλλει εκθέσεις προς 

την Ολομέλεια και μέσω αυτής προς τον Αρχηγό ή τη Μ.Ε.Π.Α. (Μικτή 

Επιτροπή Προσωπικού Αστυνομίας)/Μ.Ε.Π. (Μικτή Επιτροπή 

Προσωπικού) ανάλογα με την περίπτωση πάνω σε θέματα που 

ενδιαφέρουν τον αντίστοιχο βαθμό, είτε από δική της πρωτοβουλία, είτε 

ύστερα από παραπομπή του θέματος από την Ολομέλεια. 

 

11.(3) Οι Ειδικές Επιτροπές εκλέγουν από τα μέλη τους ένα Πρόεδρο και ένα 

Γραμματέα κα σε διαβούλευση με την Ολομέλεια καθορίζουν τη 

διαδικασία και τον τρόπο σύγκλησης των συνεδριών τους. 
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Α Ρ Θ Ρ Ο   12 

 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ   ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

 

12. Ο Πρόεδρος προεδρεύει των συνεδριάσεων της Κεντρικής Γραμματείας 

και της Ολομέλειας του Σ.Α.Κ. και μαζί με τον Γραμματέα φροντίζει για 

την εκτέλεση των αποφάσεών τους.  Υπογράφει μαζί με τον Γραμματέα 

την αλληλογραφία και τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γραμματείας 

και της Ολομέλειας, ύστερα από την έγκρισή τους από την Ολομέλεια.  

Επίσης αντιπροσωπεύει τον Σ.Α.Κ. σε όλες τις εκδηλώσεις που 

συμμετέχει εντός και εκτός Κύπρου καθώς και σε κάθε δικαστική 

διαδικασία. 

 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   13 

 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ   ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ 

 

13. Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο σε περίπτωση που κωλύεται, 

ή απουσιάζει, ή χηρεύει η θέση του.  Αν κωλύεται ή απουσιάζει τόσο ο 

Πρόεδρος όσο και ο Αντιπρόεδρος, τα καθήκοντά τους αναλαμβάνει το 

αρχαιότερο σε ηλικία μέλος της Ολομέλειας. 

 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   14 

 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 

 

14. Ο Γραμματέας εκτελεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με τις πρόνοιες του 

Καταστατικού αυτού.  Καταρτίζει σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο την 

Ημερήσια Διάταξη των συνεδριάσεων της Κεντρικής Γραμματείας και 

της Ολομέλειας και προβαίνει σε πλήρη ενημέρωση των μελών των πιο 

πάνω Σωμάτων πάνω στα θέματα αυτά, ή πάνω σε οποιοδήποτε θέμα που 

απασχολεί τον Σ.Α.Κ.  Χωρίς επηρεασμό της πιο πάνω γενικότητας έχει 

και τις πιο κάτω αρμοδιότητες:- 

 

 (α)    φροντίζει για την τήρηση των πρακτικών, της αλληλογραφίας και      

    για τη διεκπεραίωση κάθε εργασίας τρέχουσας φύσης, 

 

 (β)   υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με 

 την αλληλογραφία, καθώς και τα πρακτικά των συνεδριάσεων της 

 Κεντρικής Γραμματείας και της Ολομέλειας, μετά την έγκρισή 

 τους, πάντοτε σύμφωνα με τις οδηγίες και αποφάσεις της 

 Ολομέλειας και των άλλων αρμοδίων οργάνων του Σ.Α.Κ., 
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 (γ) κατά τη λήξη της θητείας της Ολομέλειας προεδρεύει κατά την 

 πρώτη τακτική Συνεδρία της νεοεκλεγείσας Ολομέλειας μέχρις 

 ότου αυτή εκλέξει τον Πρόεδρό της, εκτός αν χηρεύει η θέση του, 

 οπότε προεδρεύει το αρχαιότερο σε βαθμό μέλος.  Εάν ο 

 γραμματέας είναι υποψήφιος για τη θέση του Προέδρου, τότε θα 

 προεδρεύει το αρχαιότερο σε βαθμό μέλος, το οποίο δεν θα είναι 

 υποψήφιο. 

 

 (δ) προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ύστερα από σχετική 

 συνεννόηση με τον Πρόεδρο, για κάθε επείγον θέμα που 

 παρουσιάζεται ανάμεσα στη μια και στην άλλη συνεδρίαση. 

  

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   15 

 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ   ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 

 

15. Ο Αναπληρωτής Γραμματέας βοηθά τον Γραμματέα σε όλα του τα 

καθήκοντα και τον αντικαθιστά όταν απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει 

τα καθήκοντά του, ή χηρεύει η θέση του. 

 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   16 

 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ   ΤΑΜΙΑ 

 

16. Τα καθήκοντα και υποχρεώσεις του Ταμία είναι:- 

 

 (α)  να  τηρεί   το   ταμείο,  καθώς  και  οποιαδήποτε  άλλα  Ταμεία   του 

  Σ.Α.Κ., τα οποία προβλέπονται στην παράγραφο (β), του εδαφίου 2  

  του άρθρου 3, ή να επιβλέπει την τήρησή τους, 

 

 (β)  να επιβλέπει και διευθύνει όλες τις λογιστικές και δημοσιονομικές  

  εργασίες που αφορούν τα κεφάλαια του Σ.Α.Κ. 

 

 (γ)  να   προγραμματίζει   και   υποβάλλει   εισηγήσεις   στην   Κεντρική 

  Γραμματεία και στην  Ολομέλεια,  για  την οικονομική  κατάσταση  

  του  Συνδέσμου  και για αξιοποίηση  των οικονομικών  πόρων  του,  

  κατά τον καλύτερο τρόπο, 

 

 (δ) να είναι υπεύθυνος για τα χρήματα και άλλα περιουσιακά στοιχεία  

 του   Σ.Α.Κ.,  που   βρίσκονται   στην   κατοχή  του,   ή  κάτω  από   

 τον  έλεγχό του και να φροντίζει για την ασφαλή φύλαξή τους, 

 



  Page 16 of 21 

 (ε) να  ασκεί  στο  τέλος  κάθε  χρόνου έλεγχο για όλη την κινητή και  

 ακίνητη περιουσία του Σ.Α.Κ., 

 

            (στ) να εκτελεί όλες τις πληρωμές που εγκρίνονται από την Ολομέλεια , 

 

 (ζ) να  ετοιμάζει  τους  ετήσιους  προϋπολογισμούς,  καθώς   και   τους  

 τελικούς λογαριασμούς στο τέλος κάθε χρόνου, 

 

 (η) να υποβάλλει στην Κεντρική Γραμματεία οικονομική κατάσταση 

 στο τέλος κάθε οικονομικού έτους, ή όποτε η Ολομέλεια ήθελε 

 ζητήσει τούτο, καθώς και σε περίπτωση παραίτησής του, 

 

 (θ) να καταθέτει οποιοδήποτε ποσό στο Συνεργατικό Ταμιευτήριο 

 Αστυνομικών Κύπρου Λτδ., σύμφωνα με τις οδηγίες της 

 Ολομέλειας, 

 

 Νοείται ότι αναλήψεις από το Ταμιευτήριο εξουσιοδοτούνται με δύο 

υπογραφές, του Ταμία και του Προέδρου, ή του Ταμία και του 

Γραμματέα. 

 

 (ι) να παραδίδει για έλεγχο στον εκάστοτε ελεγκτή που ορίζεται από 

την Ολομέλεια, το βιβλίο ταμείου και οποιαδήποτε άλλα βιβλία, 

έγγραφα, αποδείξεις, γραμμάτια, μετοχές κλπ., που υπόκεινται σε 

έλεγχο, και 

 

 (ια) να εισπράττει όλα τα ποσά που οφείλονται στο Σ.Α.Κ. και να 

εκδίδει αποδείξεις σύμφωνα με τον τύπο που ήθελε καθορίσει η 

Ολομέλεια. 

 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   17 

 
ΑΠΑΡΤΙΑ   ΚΑΙ   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

 

17.(1) Απαρτία αποτελεί η παρουσία άνω του 50% των μελών τα οποία 

συγκροτούν κάθε συλλογικό όργανο του Σ.Α.Κ. 

 

17.(2) Σε περίπτωση που δεν συγκροτείται απαρτία κατά την ορισθείσα ώρα 

προσέλευσης, ο Πρόεδρος δίδει ημίωρη παράταση, μετά το πέρας της 

οποίας, οι παρόντες αποτελούν απαρτία. 

 

17.(3) Τόσο στις Επαρχιακές και στις Γενικές Συνελεύσεις του Σ.Α.Κ. όσο και 

στις συνεδριάσεις των υπολοίπων συλλογικών οργάνων του Σ.Α.Κ. 

((δηλαδή Ολομέλεια, Κεντρική Γραμματεία, Ειδικές Επιτροπές και άλλες 

Επιτροπές και Υπεπιτροπές οι οποίες θα συγκροτούνται κατά καιρούς), 

όλες οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων 
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και ψηφιζόντων μελών εκτός σε περίπτωση τροποποίησης του 

Καταστατικού όπως προνοείται στο άρθρο 22. 

 

17.(4) Στις Συνεδρίες των διαφόρων συλλογικών οργάνων του Σ.Α.Κ., ο 

Πρόεδρος, ή ο αντικαταστάτης του, έχει τη νικώσα ψήφο, σε περίπτωση 

ισοψηφίας. 

 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   18 

 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ   ΚΑΙ   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ   ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

 

18.(1) Τηρουμένων των προνοιών του Καταστατικού, η Ολομέλεια μπορεί να 

ρυθμίζει με εσωτερικούς Κανονισμούς όλα τα θέματα που αφορούν τη 

λειτουργία, τις διαδικασίες και τον τρόπο διεκπεραιώσεως των εργασιών 

της, καθώς και των υπολοίπων οργάνων του Σ.Α.Κ. 

 

18.(2) Για την καλύτερη διεκπεραίωση των εργασιών του Σ.Α.Κ. και των 

οργάνων του, η Ολομέλεια θα δύναται να προσλαμβάνει και απολύει 

υπαλλήλους και να καθορίζει τα καθήκοντα, τους όρους υπηρεσίας και 

τη μισθοδοσία τους. 

 

 

Μ Ε Ρ Ο Σ   Π Ε Μ Π Τ Ο 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   19 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ   ΠΟΡΟΙ 

 

19.(1) Οι οικονομικοί πόροι του Σ.Α.Κ. είναι τακτικοί και έκτακτοι. 

 

19.(2) Οι τακτικοί προέρχονται από:- 

 

 (α)   τη μηνιαία συνδρομή κάθε μέλους όπως ορίζεται στο άρθρο 6, και 

 

 (β)   ενοίκια, τόκους των κεφαλαίων και οποιοδήποτε άλλο ποσό που 

 εισπράττεται νόμιμα από το Σ.Α.Κ. 

 

19.(3) Οι έκτακτοι πόροι προέρχονται από:- 

 

 (α)   προαιρετική εισφορά μελών του Σ.Α.Κ., που το ύψος και ο τρόπος 

 είσπραξής της καθορίζεται από την Ολομέλεια, 

 

 (β) εισπράξεις, δωρεές, κληρονομιές ή κληροδοτήματα, 
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 (γ) έσοδα από την πώληση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, 

 

 (δ) εισπράξεις από τη διοργάνωση εορτών, χοροεσπερίδων, θεατρικών  

 παραστάσεων, αθλητικών και άλλων εκδηλώσεων και  

 

 (ε) σύναψη δανείων για εξυπηρέτηση των σκοπών που διαλαμβάνονται 

  στο Καταστατικό αυτό. 

 

19.(4) Νοείται ότι εκεί και όπου απαιτείται θα εξασφαλίζεται η έγκριση της 

αρμόδιας Αρχής. 

 

  

Α Ρ Θ Ρ Ο   20 

 
ΔΙΑΘΕΣΗ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΠΟΡΩΝ 

 

20.(1) Οι οικονομικοί πόροι του Σ.Α.Κ. διατίθενται, πάντοτε σύμφωνα με τις 

εκάστοτε αποφάσεις της Ολομέλειας, για τους πιο κάτω σκοπούς:- 

 

 (α) την πληρωμή μισθών, επιδομάτων και εξόδων προς το μόνιμο 

 προσωπικό, επιδομάτων και εξόδων προς τα μέλη της Ολομέλειας 

 

 (β) την πληρωμή εξόδων για τη διοίκηση του Σ.Α.Κ., 

 περιλαμβανομένων δικαιωμάτων ελεγκτών και νομικών, ή άλλων 

 συμβούλων, 

 

 (γ) την πληρωμή εξόδων για τη λειτουργία των Επαρχιακών 

 Επιτροπών, 

 

 (δ) την κάλυψη εξόδων για συμμετοχή σε Συνέδρια και για άλλες 

 Συνδικαλιστικές επισκέψεις και ανταλλαγές, 

 

 (ε) την πληρωμή εξόδων διεξαγωγής διαπραγματεύσεων πάνω σε 

 εργατικές διαφορές, 

 

            (στ) την παροχή χορηγημάτων σε μέλη της Αστυνομίας, ή στους 

 εξαρτωμένους τους, λόγω αρρώστειας ή δυστυχημάτων, όπως 

 ορίζεται στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 3, 

 

 (ζ) την απόκτηση, αγορά ή μίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, 

περιλαμβανομένης της ανέγερσης, συντήρησης, βελτίωσης και 

επιδιόρθωσης οικημάτων, αποκλειστικά για την επίτευξη των  

σκοπών του Σωματείου. 

 

 (η) την πληρωμή δικαιωμάτων εγγραφής ή συνδρομής σε Ομοσπονδία 

 ή Συνομοσπονδία, 

 



  Page 19 of 21 

 (θ) για συνεισφορές σε οποιοδήποτε επαγγελματικό, μορφωτικό, 

 εκπαιδευτικό ή φιλανθρωπικό ίδρυμα, ή οργανισμό, 

 (ι) τη διοργάνωση θεατρικών παραστάσεων, συναυλιών, δεξιώσεων, 

 χοροεσπερίδων, αθλητικών συναντήσεων, εκδρομών ή άλλων 

 εκδηλώσεων παρόμοιας φύσεως, 

 

 (ια) την αγορά βιβλίων, εφημερίδων και άλλων εντύπων για τη 

 συντήρηση βιβλιοθήκης, 

 

 (ιβ) την έκδοση, εκτύπωση, δημοσίευση και κυκλοφορία οποιουδήποτε 

 βιβλίου ή άλλου περιοδικού, ή φυλλαδίου, για την προώθηση των 

 σκοπών του Σ.Α.Κ., ή για την προαγωγή των συμφερόντων των 

 μελών του, και 

 

 (ιγ) για οποιοδήποτε άλλο νόμιμο σκοπό, που δεν προβλέπεται από το 

 άρθρο αυτό, αλλά καλύπτεται από άλλο άρθρο του Καταστατικού. 

 

20.(2) Καμμιά από τις προηγούμενες πρόνοιες του άρθρου αυτού θα 

ερμηνεύεται ή εφαρμόζεται με τρόπο που να επιτρέπει τη διάθεση των 

πόρων του Σ.Α.Κ. για υποστήριξη, άμεσα ή έμμεσα, οποιουδήποτε 

πολιτικού κόμματος ή υποψηφίου για οποιοδήποτε δημοτικό, κοινοτικό ή 

πολιτικό αξίωμα. 

 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   21 

 
ΒΙΒΛΙΑ   ΚΑΙ   ΕΛΕΓΧΟΣ   ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

 

21.(1) Η Ολομέλεια φροντίζει ώστε να τηρούνται όλα τα απαραίτητα βιβλία και 

αποδείξεις για τη διαχείριση των οικονομικών και της περιουσίας του 

Σ.Α.Κ. 

 

21.(2) Η Ολομέλεια του Συνδέσμου διορίζει κάθε χρόνο εγκεκριμένο ελεγκτή 

για έλεγχο των λογαριασμών. 

 

 

21.(3) Ο ελεγκτής έχει δικαίωμα και πλήρη ελευθερία να επιθεωρεί όλα τα 

σχετικά βιβλία και έγγραφα και να τα ελέγχει, σύμφωνα με τις 

Καταστατικές Διατάξεις και το Νόμο για τις Συντεχνίες και υποβάλλει 

τους ελεγμένους λογαριασμούς και τις οικονομικές καταστάσεις που 

έλεγξε, μαζί με τη σχετική έκθεσή του, στην Ολομέλεια του Σ.Α.Κ. ως 

ακολούθως:- 

 

 (α) πριν από τις 15 Φεβρουαρίου κάθε χρόνου, για τον προηγούμενο 

 χρόνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου,  
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 (β) όταν ο ταμίας, ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο υπεύθυνο για τους 

 λογαριασμούς, αποχωρεί ή εγκαταλείπει τη θέση του, και  

 

 (γ) σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που αποφασίζει η Ολομέλεια του 

 Σ.Α.Κ. 

 

21.(4) Οι ελεγμένοι ετήσιοι λογαριασμοί και η ΄Εκθεση του Ελεγκτή, 

εξετάζονται και εγκρίνονται από την Ολομέλεια, στην πρώτη της 

συνεδρία μετά την υποβολή τους από τον Ελεγκτή και στη συνέχεια 

αναρτώνται στα Γραφεία του Σ.Α.Κ. και δημοσιεύονται στο Μέρος ΙΙΙ 

των Εβδομαδιαίων Διαταγών του Αρχηγού της Αστυνομίας, για 

ενημέρωση όλων των μελών του Σ.Α.Κ. 

 

 

Μ Ε Ρ Ο Σ   Ε Κ Τ Ο 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   22 

 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

 

22. Το Καταστατικό αυτό μπορεί να τροποποιηθεί από Τακτική ή ΄Εκτακτη 

Γενική Συνέλευση του Σ.Α.Κ., με απόφαση υποστηριζόμενη από τα ¾ 

του συνόλου των παρευρισκομένων μελών, η οποία δημοσιεύεται από 

τον Γραμματέα στην αμέσως επόμενη έκδοση των Εβδομαδιαίων 

Διαταγών (Μέρος ΙΙΙ) του Αρχηγού Αστυνομίας ή στην εφημερίδα 

‘Αστυνομικά Νέα’ του Σ.Α.Κ., ή σε οποιοδήποτε άλλο έντυπο μέσο και 

τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία της δημοσίευσής της, εκτός αν με 

την ίδια απόφαση καθορίζεται άλλη ημερομηνία. 

 

22.(1)    Για την τροποποίηση των σκοπών του Σωματείου, για την οποία 

απαιτείται η συναίνεση των ¾ του συνόλου των μελών, σύμφωνα με τη 

σχετική Νομοθεσία (΄Αρθρο 22(2) του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων 

Νόμου). 

 

  

Α Ρ Θ Ρ Ο   23 

 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ   ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

23.(1) Τα μέλη της Ολομέλειας, των Επαρχιακών Επιτροπών, των Ειδικών 

Επιτροπών και Υπεπιτροπών, τα οποία κατείχαν τις θέσεις τους κατά το 

χρόνο έγκρισης του παρόντος Καταστατικού, θα συνεχίσουν να 

υπηρετούν ως εάν είχαν εκλεγεί με βάση τις πρόνοιές του.  

 

23.(2) Οποιοιδήποτε εσωτερικοί κανονισμοί ίσχυαν κατά το χρόνο έγκρισης 

του παρόντος Καταστατικού και οι οποίοι δεν βρίσκονται σε αντίθεση με 
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τις πρόνοιές του, θα συνεχίσουν να ισχύουν μέχρις ότου ανακληθούν 

τροποποιηθούν ή αντικατασταθούν. 

23.(3) Πρόσωπα τα οποία απασχολούντο ως υπαλλήλοι του Σ.Α.Κ. κατά την 

ημέρα έγκρισης του Καταστατικού, θα συνεχίσουν να εργάζονται στην 

ίδια θέση και με τους ίδιους όρους με βάση τους οποίους είχαν 

προσληφθεί, εκτός αν η Ολομέλεια αποφασίσει διαφορετικά. 

 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   24 

 
ΔΙΑΛΥΣΗ 

 

24. Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου, ολόκληρη η κινητή και ακίνητη 

περιουσία του, μετά την εκκαθάριση τυχόν χρεών και υποχρεώσεών του, 

διατίθενται σε φιλανθρωπικούς και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, 

σύμφωνα με την απόφαση της τελευταίας Ολομέλειας. 

 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   25 

 
ΕΓΚΡΙΣΗ   ΚΑΙ   ΕΝΑΡΞΗ   ΙΣΧΥΟΣ 

 

25.(1) Το Καταστατικό αυτό εγκρίθηκε σε ΄Εκτακτη Γενική Συνέλευση από τα 

¾ των παρευρισκομένων  μελών  του  Σ.Α.Κ., η οποία  συγκροτήθηκε  

την 12η Ιανουαρίου, 2017, στον χώρο της Αίθουσας Συνεδριάσεων της 

ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. και εξουσιοδοτείται ο Προεδρεύσας όπως το δημοσιεύσει 

στην επόμενη έκδοση των Εβδομαδιαίων Διαταγών (Μέρος Ι) του 

Αρχηγού Αστυνομίας ή στην εφημερίδα ‘Αστυνομικά Νέα’ του Σ.Α.Κ. ή 

σε οποιοδήποτε άλλο έντυπο μέσο. 

 

 

25.(2) Το Καταστατικό αυτό τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία της πιο πάνω 

δημοσίευσής του. 


