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1.

Iδξύεηαη ζηεv Κύπξν Σσκαηείν κε ηεv επσλπκία
«BMW Car Club Cyprus»

2.
Έδξα ηoπ Σσκαηείνπ είvαη ε Λεπθσζία.

3.

ΔΓΡΑ

ΚΟΠΟI

Σθoπoί ηoπ Σσκαηείνπ είvαη:
α). Η κεηαμύ ησv ηδηνθηεηώλ θαη θίισλ ηεο BMW αvάπηπμε πvεύκαηoο θηιίαο θαη ζπvεξγαζίαο
θαη εv γεvεη ε ζύζθημε ησv ζρέζεσλ κεηαμύ ηνπο.
β). Η ζπλεξγαζία ησv ηδηνθηεηώλ θαη θίισλ ηεο BMW ζαλ ζύληξνθνη γηα ηε δηεμαγσγή θαη
πξνώζεζε δξαζηεξηνηήησλ ζρεηηθά κε ηαμίδηα, κεραλνθίλεην αζιεηηζκό, ηνπξηζκό θαη νδηθή
αζθάιεηα.
γ). Η αλάπηπμε, εζληθώο θαη δηεζλώο, θηιηθώλ ζρέζεσλ κε άιια ζσκαηεία ηεο BMW αλά ηνλ
θόζκν.
δ) Η αιιπιoελεκέξσζε, αιιεινβνήζεηα θαη ζπλεξγαζία ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηα κέιε καο.

4.

ΜΔΑ ΠΡΟ ΔΠIΣΔΤΞΗ ΣΧΝ ΚΟΠΧΝ

α). Η δεκηνπξγία ηακείoπ γηα ηεv επίηεπμε ησv ζθνπώv θαη επηδηώμεσλ ηoπ Σσκαηείνπ. Τo
ηακείo δεv ζα είvαη ηακείo πξovoίαο ή άιισv ζπvαθώv ζθoπώv.
β). Η δηoξγάvσζε εθδειώζεσλ, ηαμηδηώλ, εθδξνκώλ, αζιεηηθώλ γεγνλόησλ, oκηιηώλ,
ζπγθεvηξώζεσλ, ζπvεζηηάζεσλ, ρoξoεζπεξίδσλ, θαη θπθιoθoξία εvηύπσv θαη άιισv
αvηηθεηκέvσv κεηαμύ ησv κειώv θαη γεvηθά θάζε vόκηκo κέζo πoπ ζα ζπvηειεί ζηεv επώδνζε
ησv ζθoπώv ηoπ.

5.

ΠΟΡΟI

α). Τo δηθαίσκα εγγξαθήο πoπ θαζoξίδεηαη ζε €10
β). Η Εηήζηα ζπvδξoκή πoπ θαζoξίδεηαη ζε €40
γ). Η επαλεγγγξαθή πνπ νξίδεηαη ζε €10
γ). Εηζθoξέο, δσξεέο, επηρoξεγήζεηο, θιεξoδoηήκαηα, ηo πξoτόv δηάθoξσv εθδειώζεσv θαη
oπoηoδήπoηε εηζόδεκα πoπ ζα πεξηέξρεηαη vόκηκα ζηo Σσκαηείo.

6.

ΓΛΧΑ

Επίζεκε γιώζζα ηνπ Σσκαηείνπ είλαη ε Ειιεληθή γιώζζα.
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7.

ΜΔΛΗ

α). Μέιε ηoπ Σσκαηείνπ κπνξνύv λα εγγξαθoύv άηoκα πoπ έρoπv ηεv κόvηκε ή πξoζσξηvή
θαηoηθία ηoπο ζηεv Κύπξo, έρoπv ζπκπιεξώζεη ηo 18ov έηoο ηεο ειηθίαο ηoπο αvεμαξηήησο
θύιoπ, εζvηθόηεηαο, ζξεζθείαο ή πεξηθέξεηαο δηακovήο θαη πoπ εvδηαθέξovηαη γηα ηoπο
ζθoπoύο ηoπ Σσκαηείoπ.
β). Μέιε εγγξάθνληαη κεηά από αίηεζε θαη έγθξηζε ηoπο από ηo Δηoηθεηηθό Σπκβoύιηo αθoύ
θαηαβάιoπv ηo δηθαίσκα εγγξαθήο πoπ θαζoξίδεηαη από ηo Καηαζηαηηθό απηό.

8.

ΓIΚΑIΧΜΑΣΑ ΜΔΛΧΝ

Κάζε κέιoο έρεη ηo δηθαίσκα:α). Τoπ εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη.
β). Να αζθεί θαηά ηηο Γεvηθέο Σπvειεύζεηο έιεγρν ζηεv δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ηoπ ζσκαηείνπ.
γ). Να ππoβάιιεη ζέκαηα γηα κειέηε ζηo Δηoηθεηηθό Σπκβoύιηo θαη κέζσ απηoύ ζηε Γεvηθή
Σπvέιεπζε.
δ). Να απoρσξεί από ηo Σσκαηείν κε απιή αίηεζε πξoο ηε Δηoηθεζε ηoπ Σσκαηείoπ αθoύ
εμoθιήζεη oιεο ηηο ππoρξεώζεηο ηoπ.
ε). Να ιακβάλεη κέξoο ζηηο δηάθoξεο εθδειώζεηο ηoπ Σσκαηείoπ.

9.

ΤΠΟΥΡΔΧΔI ΜΔΛΧΝ

Κάζε κέιoο:
α) Οθείιεη vα ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηoπ Καηαζηαηηθoύ θαη κε ηηο απνθάζεηο ησv
Γεληθώλ Σπvειεύζεσλv θαη ηoπ Δηoηθεηηθoύ Σπκβoπιίoπ.
β). Οθείιεη vα πξoπιεξώλεη ηε ζπvδξoκή ηoπ θαηά εηoο. Κάζε κέιoο ππoρξεώλεηαη vα
θαηαβάιεη ηε ζπvδξoκή ηoπ γηα oιόθιεξo ην έηνο γηα ηo oπoηo εγγξάθεηαη κέιoο.

10.

ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΜΔΛΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΔΛΟΤ

α). Σε πεξίπησζε θαηά ηεv oπoία ην ππνςήθην κέινο εvεξγεί ή ζπκπεξηθέξεηαη θαηά παξάβαζε
ησv πξovoηώv ηoπ Καηαζηαηηθoύ απηoύ ή θαηά ηξόπo αvηίζεηo πξoο ηνπο θαλνληζκνύο, θαλόλεο
θαη ζπκθέξovηα ηoπ Σσκαηείoπ ή αληίζεηα πξνο ηνπο θαλνληζκνύο ηνπ Δηεζλνύο Σπκβνπιίνπ
ησλ Σσκαηείσλ BMW ή ηνπ Επξσπατθνύ Σσκαηείνπ BMW, ηo Δηoηθεηηθό Σπκβoύιηo, αθoύ
εμεηάζεη κε πξoζoρή ηεv ππόζεζε ηoπ, κπoξεί vα αξλεζεί ζην ππνςήθην κέινο λα εγγξαθεί σο
κέινο ζην Σσκαηείν.
β) Κάζε κέιoο πoπ θαζπζηεξεί ηελ πιεξσκή ηεο ζπvδξoκήο ηoπ πέξαλ ελόο ινγηθνύ ρξνληθνύ
δηαζηήκαηνο, δηαγξάθεηαη από ηo Μεηξών Μειώv κε αίηεζε ηoπ Τακία θαη απόθαζε ηoπ
Δηoηθεηηθoύ Σπκβoπιίoπ.
γ). Σε πεξίπησζε θαηά ηεv oπoία ην κέινο εvεξγεί ή ζπκπεξηθέξεηαη θαηά παξάβαζε ησv
πξovoηώv ηoπ Καηαζηαηηθoύ απηoύ ή θαηά ηξόπo αvηίζεηo πξoο ηνπο θαλνληζκνύο, θαλόλεο θαη
ζπκθέξovηα ηoπ Σσκαηείoπ ή αληίζεηα πξνο ηνπο θαλνληζκνύο ηνπ Δηεζλνύο Σπκβνπιίνπ ησλ
Σσκαηείσλ BMW ή ηνπ Επξσπατθνύ Σσκαηείνπ BMW, ηo Δηoηθεηηθό Σπκβoύιηo, αθoπ εμεηάζεη
κε πξoζoρή ηεv ππόζεζε ηoπ, κπoξεί vα ηoπ επηβάιεη ηηο αθόιoπζεο πoηvέο:(1) Παξαηήξεζε,
(2) Απoβoιή γηα πάvηα.
δ). Μέιoο πoπ δηαγξάθεηαη, απoρσξεί ή απoβάιιεηαη από ηo ζσκαηείν δελ κπoξεί vα έρεη
θαvεvα δηθαίσκα πάvσ ζηεv πεξηoπζία ηoπ Σσκαηείνπ. Μέινο πνπ απνβάιιεηαη δελ έρεη
δηθαίσκα επαλεγξαθήο ζην ζσκαηείν.
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11.

ΔΚΛΔΞΙΜΑ ΜΔΛΗ

Μέιε πνπ κπνξνύλ λα εθιεγνύλ ζηα δηάθνξα αμηώκαηα ηνπ Σσκαηείνπ είλαη ηα κέιε ηα νπνία
είλαη:
α) Ιδηνθηήηεο απηνθηλήησλ BMW
β) Οδεγνί απηνθηλήησλ BMW
γ) Υπνζηεξηθηέο θαη νπαδνί ησλ απηνθηλήησλ BMW

12.

ΟΡΓΑΝΑ ΓIΟIΚΗΔΧ

Τα όξγαvα δηνηθήζεσο ηoπ Σσκαηείoπ είvαη:α). Η Γεvηθή Σπvέιεπζε.
β). Τo Δηoηθεηηθό Σπκβoύιηo.

13.

Η ΓΔΝIΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ

α). Η Γεvηθή Σπvέιεπζε είvαη ηo αvώηαηo ζώκα ηoπ ζσκαηείoπ θαη ζπγθξνηείηαη από όια ηα
κέιε ηoπ. Απηή ζπvέξρεηαη ηαθηηθά κέζα ζηνλ Ιαλνπάξην θάζε εκεξνινγηαθνύ έηνπο, ζε
εκεξνκελία πoπ νξίδεηαη από ηo Δηoηθεηηθό Σπκβoύιηo θαη έθηαθηα ύζηεξα από απόθαζε ηoπ, ή
όζεο θoξέο ηo δεηήζoπv ηo εvα δεύηεξo ησv κειώv ηoπ ζσκαηείoπ κε έγγξαθε αίηεζε ηoπο πoπ
vα δηαιακβάλεη ηoπο ιόγoπο θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο.
β). Έξγν ηεο Ταθηηθήο Γεληθήο Σπvειεύζεσο είvαη:
i). Έθζεζε γηα ηα πεπξαγκέvα ηoπ ρξόvoπ πoπ έιεμε από ηo Δηoηθεηηθό Σπκβoύιηo.
ii). Παξoπζίαζε ηεο oηθovoκηθήο θαηάζηαζεο θαη ηζoιoγηζκόο από ηov Τακία, καδί κε
έθζεζε ησv ειεγθηώλ.
iii). Έγθξηζε ησv εθζέζεσv πεπξαγκέvσv θαη oηθovoκηθώv.
iv). Οξηζκόο ειεγθηώv.
v). Εθιoγή Δηoηθεηηθoύ Σπκβoπιίoπ (θάζε δύo ρξόvηα).
vi). Τξoπoπoίεζε ηoπ Καηαζηαηηθoύ (εαv ρξεηάδεηαη).
vvvi). Απόθαζε γηα θάζε ζέκα πoπ πεξηιακβάvεηαη ζηεv εκεξεζία δηάηαμε.
γ). Η Σπvέιεπζε ησv κειώv ηoπ Σσκαηείoπ κπoξεί vα πάξεη απoθάζεηο πάvσ ζε oπoηoδήπoηε
δήηεκα, εθόζov δεv είvαη αvηίζεηεο κε ηov Νoκo θαη ηo Καηαζηαηηθo.
δ). Η ζύγθιηζε ηεο Γεvηθήο Σπvειεύζεσο πξέπεη vα γvσζηoπoηείηαη ζε oια ηα κέιε δπν
εβδνκάδεο ηoπιάρηζηov λσξίηεξα, κε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ή θαμ ή αλαθνίλσζε ζηε
ηζηνζειίδα ηνπ ζσκαηείνπ ή αηoκηθή πξόζθιεζε ή κέζσ νπνπδήπνηε δεκόζηνπ κέζνπ, όπσο
κε δεκoζίεπζε ζηηο εθεκεξίδεο ή κε αλαθνίλσζε ζην ξαδηόθσλν, ζηηο oπoίεο vα θαζνξίδεηαη ηo
κέξoο, ε ώξα θαη ε εκεξήζηα δηάηαμε.
ε). Η Γεvηθή Σπvέιεπζε είvαη ζε απαξηία εαv παξεπξίζθεηαη ηo εvα δεύηεξo ηoπιάρηζηo ησv
κειώv ζπv εvα, θαη ιακβάλεη απoθάζεηο κε πιεηoςεθία ησv παξόvησv εθηόο από ηηο
πεξηπηώζεηο γηα ηηο oπoίεο ππάξρεη εηδηθή πξόvoηα ηoπ Καηαζηαηηθoύ. Εαv δεv ππάξμεη
απαξηία, ε Σπvέιεπζε αvαβάιιεηαη γηα κηζή ώξα oπόηε θαη ηα παξόvηα κέιε ζεσξoύvηαη
απαξηία.
ζη). Ο Πξόεδξoο ηoπ Σσκαηείoπ θεξύζζεη ηεv έvαξμε ησv εξγαζηώλ ηεο Γεvηθήο Σπvειεύζεσο.
Υζηέξα κε εηζήγεζε ηoπ Πξoέδξoπ εθιέγεηαη Πξόεδξoο ηεο Σπvειεύζεσο o oπoίoο θαηεπζύvεη
ηεv δηεμαγσγή ησv εξγαζηώλ ηεο ζπvειεύζεσο θαη Εθoξεπηηθή Επηηξoπή ε oπoία επoπηεύεη
ηεv ςεθoθoξία.
δ). Οη απoθάζεηο ιακβάvovηαη κε απόιπηε πιεηoςεθία ησv παξόvησv κειώv θαη ζε πεξίπησζε
ηζoςεθίαο o Πξόεδξoο ηoπ Σσκαηείνπ έρεη ηε "vηθώζα" ςήθo.
ε). Η ςεθoθoξία πάvσ ζε oπoηoδήπνηε ζέκα δηεμάγεηαη κε αvάηαζε ηoπ ρεξηoύ, εθηόο ζηεv
πεξίπησζε εθιoγήο κειώv ηoπ Δηoηθεηηθoύ Σπκβoπιίoπ ή αv ηo έvα δεύηεξo ησv παξόvησv
κειώv δεηήζεη vα δηεμαρζεί κε κπζηηθή ςεθoθoξία.
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14.

ΣΟ ΓIΟIΚΗΣIΚΟ ΤΜΒΟΤΛIΟ

α). Τo Σσκαηείν δηoηθείηαη από πεληακειέο Δηoηθεηηθό Σπκβoύιηo πoπ εθιέγεηαη από θαη κεηαμύ
ησv κειώv θάζε δπo ρξόvηα ζηεv Γεvηθή Σπvέιεπζε.
β). Η ζεηεία ηoπ Δηoηθεηηθoύ Σπκβoπιίoπ είvαη δηεηήο.
γ). Τα κέιε ηoπ Δηoηθεηηθoύ Σπκβoπιίoπ ζπvέξρovηαη επζύο κεηά ηεv εθιoγήv ηoπο θαη εθιέγoπv
κεηαμύ ηoπο ηov Πξόεδξo, Αvηηπξόεδξo, Γξακκαηέα, Τακία θαη Σπληνληζηή εθδειώζεσλ θαη
δεκνζίσλ ζρέζεσλ.
δ). Γηα ηεv εύξπζκε ιεηηoπξγία ηoπ ζσκαηείoπ ε δηάξζξσζε ηoπ Δηoηθεηηθoύ Σπκβoπιίoπ ζα
είvαη ε αθόιoπζε:
Πξόεδξoο, Αvηηπξόεδξoο, Γξακκαηέαο, Τακίαο θαη Σπληνληζηήο εθδειώζεσλ θαη δεκνζίσλ
ζρέζεσλ νη νπνίνη κπνξνύλ λα νξηζζνύλ Εηδηθνί Γξακκαηείο ύζηεξα από απόθαζε ηνπ
Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ.
ε). Τo Δηoηθεηηθό Σπκβoύιηo δηαρεηξίδεηαη θαη δηεπζύvεη ηηο εξγαζίεο ηoπ ζσκαηείoπ θαη ιακβάvεη
ηα αvαγθαία κέηξα γηα ηεv επίηεπμε ησv ζθoπώv ηoπ. Σπvέξρεηαη ζε ηαθηηθή ζπvεδξία όζεο
θoξέο o Πξόεδξoο ηo θξίvεη αvαγθαίo ή ζθόπηκo.
ζη). Τo Δηoηθεηηθό Σπκβoύιηo είvαη ζε απαξηία όηαv παξεπξίζθovηαη ηξία (3) ηoπιάρηζηov κέιε
ηoπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ πάληνηε ηνπ Πξνέδξνπ, θαη παίξvεη απoθάζεηο θαηά πιεηoςεθία,
ζε πεξίπησζε δε ηζoςεθίαο, "vηθώζεο" ηεο ςήθoπ ηoπ Πξoέδξoπ.
δ) Τν Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην θεξύηηεη θεvή ηε ζέζε oπoηoπδήπoηε κέιoπο ηo oπoίov παξαηηείηαη,
παύεηαη ή απoπζηάδεη αδηθαηoιόγεηα γηα ηέζζεξηο (4) δηαδoρηθέο ηαθηηθέο ή έθηαθηεο ζπvεδξίεο
θαη δηνξίδεη oπoηoδήπoηε κέιoο ηoπ ζσκαηείoπ ζηε ζέζε πoπ θεvώζεθε.
ε). Τo Δηoηθεηηθό Σπκβoύιηo γηα δηεπθόιπvζε ηoπ έξγoπ ηoπ κπoξεί vα θαηαξηίδεη Επηηξoπέο ζηηο
oπoίεο vα αvαζέηεη ηε θξovηίδα, δηεθπεξαίσζε θαη δηoξγάvσζε έξγσλ θαη εθδειώζεσλ ηoπ
Σσκαηείoπ. Ο αξηζκόο ησv κειώv ησv Επηηξoπώv θαζώο θαη ε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηoπο
νξίδεηαη από ηo Δηoηθεηηθό Σπκβoύιηo ηo oπoίo δηθαηoύηαη vα εγθξίvεη ή λα απoξξίπηεη
oπoηαδήπoηε εvέξγεηα ή απόθαζε ηoπο θαη vα ηηο δηαιύεη θαηά βoύιεζε.
ζ). Τν Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ζα ζπλέξρεηαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα γηα λα ζπδεηά
δηνηθεηηθά θαη νξγαλσηηθά δεηήκαηα. Όινη νη αμησκαηνύρνη ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ή νη
δηνξηζκέλνη αληηπξόζσπνη ηνπο πξέπεη λα είλαη παξόληεο. Σηελ πεξίπησζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ
Σπκβνπιίνπ, απαηηείηαη όπσο ν ίδηνο είλαη παξώλ απηνπξνζώπσο.

15.

ΔΚΛΟΓΗ ΓIΟIΚΗΣIΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛIΟΤ

α). Τα κέιε ηνπ πξώηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ζα εθιεγνύλ ζηελ πξώηε Γεληθή Σπλέιεπζε,
θαη έρνπλ δηθαίσκα επαλεθινγήο κεηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπο.
β)Η εθιoγή ηoπ Δηoηθεηηθoύ Σπκβoπιίoπ δηεμάγεηαη κεηά ηεv έγθξηζε ηεο εθζέζεσο γηα ηα
πεπξαγκέvα θαη ηεο oηθovoκηθήο θαηάζηαζεο από ηεv Ταθηηθή Γεvηθή Σπvέιεπζε.
γ). Ο Πξόεδξoο δεηεί από ηα κέιε ηεv ππoβoιή ππoςεθηoηήησv. Κάζε ππoςήθηoο πξoηείvεηαη
από άιιo κέινο ηνπ ζσκαηείνπ. Ο Γξακκαηέαο ζεκεηώvεη ηα ovόκαηα ησv ππoςεθηώv θαη αv o
αξηζκόο ηoπο είvαη πέvηε (5) απηoί αvαθεξύζζovηαη ζαο εθιέγεvηεο. Αv o αξηζκόο ηoπο είvαη
κεγαιύηεξoο ηόηε δηεμάγεηαη κπζηηθή ςεθoθoξία.
δ). Ο Γξακκαηέαο κε ηo Μεηξώo δίδεη ζε θάζε κέιoο πoπ έρεη δηθαίσκα ςήθoπ, εvα ςεθoδέιηηo
πoπ θέξεη ηε ζθξαγίδα ηoπ Σσκαηείoπ. Κάζε κέιoο πξέπεη vα γξάςεη πάvσ ζηo ςεθoδέιηηo
ηoπ ηα ovόκαηα κέρξη πέvηε (5) ππoςεθίσv θαη oρη ιηγόηεξoπο από ηξεηο (3) θαη λα ηo ξίμεη ζηεv
θάιπε πoπ είvαη ππό ηεv επίβιεςε θαη ηov έιεγρo ηεο Εθoξεπηηθήο Επηηξoπήο.
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ε). Μεηά ηo ηέιoο ηεο ςεθoθoξίαο γίvεηαη ε δηαιoγή θαη θαηακέηξεζε ησv ςήθσv από ηεv
Εθoξεπηηθή Επηηξoπή. Οη ππoςήθηoη πoπ ζα εμαζθαιίζoπv ηo κεγαιύηεξν αξηζκό ςήθσv
αvαθεξύζζovηαη ζαv εθιέγεvηεο. Σε πεξίπησζε ηζoςεθίαο απόθαζε ιακβάvεηαη κε θιήξo.
ζη). Τα ovόκαηα ησv ππoςεθίσv θαη ηo απoηέιεζκα ηεο ςεθoθoξίαο θαηαρσξoύvηαη ζηo βηβιίo
Πξαθηηθώv θαη ππoγξάθovηαη από ηov Πξόεδξo ηεο Σπvειεύζεσο θαη ηεv Εθoξεπηηθή
Επηηξoπή.
δ). Τα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ έρνπλ δηθαίσκα λα επαλαδηεθδηθήζνπλ ζέζε θαη λα
επαλεθιεγνύλ ζην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηνπ ζσκαηείνπ.

16.

ΠΡΟΔΓΡΟ

α). Ο Πξόεδξoο πξoεδξεύεη ησv Γεvηθώv Σπvειεύζεσλ θαη ησv ζπvεδξηώv ηoπ Δηoηθεηηθoύ
Σπκβoπιίoπ, θαηεπζύvεη θαη δηεπζύλεη ηηο εξγαζίεο ηoπ ζσκαηείoπ, είvαη o επίζεκoο
εθπξόζσπoο ηoπ θαη ππoγξάθεη θάζε επίζεκν έγγξαθν.

17.

ΑΝΣIΠΡΟΔΓΡΟ

Ο Αvηηπξόεδξoο αvαπιεξώλεη ηov Πξόεδξo θαηά ηεv απoπζία ηoπ θαη ζπvηovίδεη ηηο δηάθoξεο
επηηξoπέο oη oπoίεο ζα θαηαξηίδνληαη κεηά από απόθαζε ηoπ Σπκβνπιίνπ.

18.

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

α). Ο Γξακκαηέαο ηεξεί Μεηξσo κειώv θαη βηβιίo Πξαθηηθώλ ζηo oπoηo θαηαρσξεί ηα πξαθηηθά
ησv Γεvηθώv Σπvειεύζεσλ θαη ησv ζπvεδξηώv ηoπ Δηoηθεηηθoύ Σπκβoπιίoπ. Τα πξαθηηθά ησv
Γεvηθώv Σπvειεύζεσλ ππoγξάθovηαη από όια ηα κέιε ηoπ Δηoηθεηηθoύ Σπκβoπιίoπ πoπ είvαη
παξόvηα ζηεv πξώηε ηoπο ζπvεδξία θαη ηα πξαθηηθά ησv ζπvεδξηώv ηoπ Δηoηθεηηθoύ
Σπκβoπιίoπ από ηov Πξόεδξo θαη ηov Γξακκαηέα κεηά ηεv έγθξηζε ηoπο ζηεv ακέζσο επόκεvε
ζπvεδξία.
β). Ο Γξακκαηέαο δηεμάγεη ηεv αιιειoγξαθία, ηελ επηθνηλσλία κε ηα κέιε, ηεξεί θαθέινπο
δηαθόξσv εγγξάθσv θαη επηζηoιώv θαη θπιάεη ηεv ζθξαγίδα.
γ). Σπγθαιεί Γεvηθέο Σπvειεύζεηο θαη ηηο ζπvεδξίεο ηoπ Δηoηθεηηθoύ Σπκβoπιίoπ.

19.

ΣΑΜIΑ

α). Ο Τακίαο δηεvεξγεί ηεv είζπξαμε ρξεκάησλ ρξεζηκoπoηώvηαο αξηζκεκέvα έvηππα
δηπιόηππα απoδείμεσv, εθηειεί oιεο ηηο πιεξσκέο ζύκθσvα κε ηηο απoθάζεηο ηoπ Δηoηθεηηθoύ
Σπκβoπιίoπ, εvαvηη απoδείμεσv θαη ηεξεί βηβιίo Τακείoπ ζηo oπoίo θαηαρσξεί oιεο ηηο
εηζπξάμεηο θαη πιεξσκέο ηoπ ζσκαηείoπ.
β). Ο Τακίαο ηεξεί επίζεο βηβιίν πεξηoπζίαο ζηo oπoίov θαίvεηαη όιε ε πεξηoπζία ηoπ
ζσκαηείoπ θηvεηή θαη αθίvεηε καδί κε ηεv αμία ηεο.
γ). Ο Τακίαο είvαη πξoζσπηθώο ππεύζπvoο γηα ηα ρξήκαηα, ηα βηβιία θαη ηα έγγξαθα ηα oπoία
είvαη ζηεv θαηoρή ηoπ ή ππό ηov έιεγρo ηoπ.
δ). Καηαζέηεη θάζε πoζόv ζε ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ηνπ Σσκαηείνπ ζε Τξάπεδα ή Σπvεξγαηηθό
Ίδξπκα ηεο εγθξίζεσο ηoπ Δηoηθεηηθoύ Σπκβoπιίoπ θαη απoζύξεη ρξήκαηα θαη κε ππoγξαθή ηoπ
Πξoέδξoπ θαη ηνπ Τακία. Παξέρεη ιεπηνκέξεηεο γηα ηεv oηθovoκηθή θαηάζηαζε ηoπ Σσκαηείoπ
ζηε Γεvηθή Σπvέιεπζε, ηo Δηoηθεηηθό Σπκβoύιηo θαη ηoπο Ειεγθηέο.
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20.

ΓΙΟΡΙΜΟ ΔΙΓΙΚΧΝ

Τν Δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ζα δηνξίδεη ηνπο εμήο εηδηθνύο:
α) Εμσηεξηθόο ζύκβνπινο: ζα δηνξίδεηαη ν δηεπζπληήο κάξθεηηλγθ ηνπ ηνπηθνύ αληηπξνζώπνπ
ηεο BMW,
β) Σπληνληζηήο ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ζσκαηείνπ, ν νπνίνο ζα δηαηεξεί θαη ζα δηαρεηξίδεηαη ηελ
ηζηνζειίδα ηνπ ζσκαηείνπ ζην δηαδίθηπν .

21.

ΔΛΔΓΥΟ ΛΟΓΑΡIΑΜΧΝ

Η εηήζηα Γεvηθή Σπvέιεπζε oξίδεη δπo εζσηεξηθνύο ειεγθηέο γηα έιεγρo ησv ιoγαξηαζκώv ηoπ
Σσκαηείoπ από ηεv ππoβoιή ζρεηηθήο εθζέζεσο πξoο απηήv.

22.

ΣΡΟΠΟΠΟIΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣIΚΟΤ

α). Η ηξoπoπoίεζε απηoύ ηoπ Καηαζηαηηθoύ απoθαζίδεηαη από ηεv Γεvηθή Σπvέιεπζε ησv
κειώv είηε θαηόπηv αηηήζεσο ηoπ εvόο δεύηεξoπ ησv κειώv θαη ε oπoία απεπζύvεηαη ζηov
Πξόεδξo ηoπ Δηoηθεηηθoύ Σπκβoπιίoπ θαη ζπvoδεύεηαη από έθζεζε ε oπoία vα θαζoξίδεη ηηο
ηξoπoπoηήζεηο πoπ πξoηείvovηαη.
β). Η ηξoπoπoίεζε ηoπ Καηαζηαηηθoύ, ησλ θαλόλσλ θαη θαλνληζκώλ ηνπ ζσκαηείνπ
απoθαζίδεηαη έγθπξα όηαv παξεπξίζθovηαη απηoπξoζώπσο θαηά ηεv Γεvηθή Σπvέιεπζε ηα κηζά
ηoπιάρηζηov από ηα κέιε πoπ έρoπv ςήθo ζπv έvα θαη ςεθίζoπv ππέξ ηεο ηα ηξία ηέηαξηα ησv
παξόvησv κειώv.
γ). Γηα ηεv ηξoπoπoίεζε ησv άζξσv 1 (επσvπκία), 2 (έδξα), 3 (ζθoπoί) ρξεηάδεηαη πιεηoςεθία
ησv ηξηώv ηέηαξησv ηoπ ζπvόιoπ ησv κειώv πoπ έρoπv ςήθo.
δ). Τν παξώλ θαηαζηαηηθό έρεη πηνζεηεζεί θαηά ηελ Γεvηθή Σπvέιεπζε ηνπ ζπλδέζκνπ πνπ
ζπγθιήζεθε ηελ 1/2/2009.

23.

ΔΡΜΗΝΔIΑ ΚΑΣΑΣΑΣIΚΟΤ

Γηα θάζε δήηεκα πoπ δεv πξoβιέπεηαη από ηo Καηαζηαηηθό, θαζώο επίζεο θαη γηα θάζε δήηεκα
ακθηβόιoπ εξκεvείαο απoθαζίδεη ηo Δηoηθεηηθό Σπκβoύιηo.

24.

ΓIΚΑΣIΚΗ ΚΑI ΔΞΧΓIΚΗ ΑΣIΠΡΟΧΠΔΤΗ

Τo Σσκαηείo αvηηπξoζσπεύεη εvώπηov oπoηoπδήπoηε δηθαζηεξίoπ, αξρήο, ζώκαηoο ή
πξoζώπoπ, από ηov Πξόεδξo, ηov Αvηηπξόεδξo, ηov Γξακκαηέα θαη ηov Τακία, oη oπoίoη εθηόο
όπoπ πξovoείηαη εηδηθά από ηo Καηαζηαηηθό, δεζκεύoπv ηo Σσκαηείo κε ηηο από θoηvνύ
ππoγξαθέο ηoπο.

25.

ΓIΚΑIΧΜΑ ΦΗΦΟΤ

α). Δηθαίσκα ςήθoπ έρεη θάζε ηαθηηθό κέιoο ηoπ Σσκαηείoπ ηo oπoίov έρεη εμoθιήζεη ηε
ζπvδξoκή ηoπ ζύκθσvα κε ηηο δηαηάμεηο ηoπ Καηαζηαηηθνύ απηoύ θαη εv πάζε πεξίπησζεη πξηv
από ηεv ζπγθξόηεζε ηεο Εηήζηαο Γεvηθήο Σπvειεύζεσο.
β). Κάζε κέινο έρεη κηα ςήθν, κε εμαίξεζε ηνλ Πξόεδξν ν νπνίνο έρεη δύν ςήθνπο ζε
πεξίπησζε ηζνςεθίαο.
γ). Κάζε κέινο, πξνθεηκέλνπ λα δηθαηνύηαη λα αζθήζεη ην δηθαίσκα ςήθνπ, ζα πξέπεη λα κελ
νθείιεη πξνο ην ζσκαηείν ηελ εηήζηα ζπλδξνκή νπνηνπδήπνηε έηνπο
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26.

ΦΗΦΟΦΟΡIΑ

Κάζε ςεθoθoξία ζε Γεvηθή Σπvέιεπζε πoπ αθoξά ηεv εθιoγή ηoπ Δηoηθεηηθoύ Σπκβoπιίoπ είvαη
κπζηηθή. Όια ηα άιια δεηήκαηα απoθαζίδovηαη κε αvάηαζε ηoπ ρεξηoύ εθηόο εαv ηo εvα δεύηεξo
ησv παξόvησv κειώv δεηήζεη vα γίvεη κπζηηθή θεθoθoξία.

27.

ΓIΑΚΡIΗ ΜΔΛΧΝ

Τα κέιε δηαθξίvovηαη ζε Ταθηηθά θαη Επίηηκα.
Επίηηκν κέιoο αvαθεξύζζεηαη από ηo Δηoηθεηηθό Σπκβoύιηo πξόζσπo ηoπ oπoίoπ ε πξoζθoξά
ζηo Σσκαηείo ππήξμε πoιύηηκε ή πξόζσπo ηoπ oπoίoπ ε ζύvδεζε ηoπ ovόκαηoο ηoπ κε ηo
Σσκαηείo ζα πξoζδώζεη ζ' απηό θύξoο ε αίγιε.
Τα επίηηκα κέιε δεv θαηαβάιιoπv oπoηαδήπoηε ζπvδξoκή ή δηθαίσκα εγγξαθήο θαη δεv έρoπv
oπoηαδήπoηε δηθαηώκαηα. Επίηηκα κέιε κπoξoύv vα αvαθεξπρζoύv θαη πξόζσπα ηα oπoία
έρoπv ηε κόvηκε θαηoηθία ηoπο εθηόο Κύπξoπ.

28.

ΔΠΧΝΤΜΙΑ - ΛΟΓΟΣΤΠΟ - ΦΡΑΓIΓΑ - ΔΒΛΗΜΑ

α). Τo Σσκαηείo έρεη δηθή ηoπ ζθξαγίδα ε oπoία θέξεη ηεv επσvπκία ηoπ. Μπoξεί vα έρεη
επίζεο έκβιεκα.
β). Φξήζε ηεο επσλπκίαο θαη ηνπ ινγόηππνπ ηνπ ζσκαηείνπ κπνξεί λα γίλεη κεηά από έγθξηζε
πνπ δίλεηαη από ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηνπ ζσκαηείνπ. Η έγθξηζε κπνξεί λα αλαθιεζεί από
ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην αλά πάζα ζηηγκή.

29.

ΓIΑΛΤΗ

α). Τo Σσκαηείo δηαιύεηαη αv ηα κέιε ηoπ κεησζoύv ζε ιηγόηεξα ησv είθoζη (20).
β). Τo Σσκαηείo δηαιύεηαη επίζεο αv απoθαζίζεη ηoύηo ε Γεvηθή Σπvέιεπζε ε oπoία ζπγθαιείηαη
εηδηθά γηα ηov ζθoπό απηόλ, είηε από ηo Δηoηθεηηθό Σπκβoύιηo είηε ύζηεξα από αίηεζε ηoπ εvόο
δεύηεξoπ ηoπιάρηζηov ησv κειώv.
Η αίηεζε πξέπεη vα απεπζύvεηαη πξoο ηov Πξόεδξo θαη vα ζπvoδεύεηαη από έθζεζε ε oπoία vα
αvαθέξεη ηoπο ιόγoπο γηα ηoπο oπoίoπο εηζεγoύvηαη ηεv δηάιπζε ηoπ Σσκαηείoπ.
γ). Η απόθαζε ιακβάvεηαη έγθπξα όηαv παξεπξίζθovηαη θαηά ηε Γεvηθή Σπvέιεπζε
απηoπξoζώπσο ηα κηζά ηoπιάρηζηov από ηα κέιε πoπ έρoπv δηθαίσκα ςήθoπ ζπv έvα, θαη
ςεθίζoπv ππέξ ηεο ηα ηξία ηέηαξηα ησv παξόvησv.
δ). Όηαv απoθαζηζηεί vα δηαιπζεί ηo Σσκαηείν γηα oπoηoδήπoηε ιόγo, πεξηέξρεηαη απηό ζε
θαηάζηαζε εθθαζαξίζεσο, ε oπoία γίvεηαη από ηo Δηoηθεηηθό Σπκβoύιηo. Μεηά ηεv πιεξσκή
ησv ρξεώλ θαη νθεηιώλ ηoπ Σσκαηείoπ, ε θηvεηή θαη αθίvεηε πεξηoπζία ηoπ ζα γίλεη δσξεά ζε
θηιαλζξσπηθά ηδξύκαηα θαη νξγαληζκνύο ηα νπνία ζα επηιεγνύλ από ην Σπκβνύιην.
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