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ΑΡΘΡΟ 1: ΙΔΡΥΣΗ  

Ιδρύεται σήμερα 15ην Οκτωβρίου 1989 στη Λευκωσία αγροτική οργάνωση στην Κύπρο με ομόφωνη 
έγκριση και προσυπογραφή της ιδρυτικής πράξης από τους προσυπογράφοντες αγρότες και 
κτηνοτρόφους, που θα ονομάζεται «ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ». 

ΑΡΘΡΟ 2: ΕΜΒΛΗΜΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

Το έμβλημα του Παναγροτικού Συνδέσμου Κύπρου θα είναι βρακοφόρος σποριάς και θα 
απεικονίζεται στη σφραγίδα του Συνδέσμου. 

ΑΡΘΡΟ 3: ΕΔΡΑ  

3.1. Η έδρα του Παναγροτικού Συνδέσμου Κύπρου θα ευρίσκεται στη Λευκωσία όπου και τα 
Κεντρικά Γραφεία.   

3.2. Ο Παναγροτικός Σύνδεσμος θα ιδρύει επαρχιακά γραφεία για τις ανάγκες των Επαρχιακών 
Συμβουλίων όπως και Τοπικούς Αγροτικούς Συλλόγους (ΑΣ) ή και Τοπικά Γραφεία.   

3.3. Τοπικοί Αγροτικοί Σύνδεσμοι ιδρύονται σε κάθε χωριό όπου υπάρχουν τουλάχιστον 21 
εγγεγραμμένα μέλη. Όπου δεν συγκεντρώνεται ο αριθμός των 21 μελών αυτά εγγράφονται στον 
πλησιέστερο Τοπικό Αγροτικό Σύνδεσμο είτε σε ειδικό μητρώο του οικείου Επαρχιακού Συμβουλίου. 

ΑΡΘΡΟ 4: ΣΚΟΠΟΙ 

4.1. Η προαγωγή και κατοχύρωση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των μελών του 
Παναγροτικού Συνδέσμου και γενικά η προάσπιση και ανάπτυξη των ειδικών και γενικών 
συμφερόντων του αγροτικού πληθυσμού της Κύπρου. 

4.2. Η ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας της Κύπρου, η βελτίωση των συνθηκών εργασίας και του 
βιοτικού επιπέδου του αγροτικού κόσμου και η εφαρμογή τέτοιας προστατευτικής νομοθεσίας για 
τη διασφάλιση των γεωργικών κλήρων, την αποκατάσταση των ακτημόνων γεωργών, την 
εξασφάλιση αμειπτικών τιμών των αγροτικών προϊόντων και την παροχή όλων των δυνατών 
διευκολύνσεων υπό του κράτους δια την ανακούφιση των αγροτικών μόχθων.  

4.3. Η κοινωνική, τεχνολογική και πολιτιστική άνοδος των αγροτών και αξιοποίηση της συμβολής 
του αγροτικού κόσμου μέσα στη γενική ανάπτυξη και πρόοδο του τόπου. 

4.4. Η ρύθμιση των σχέσεων του αγροτικού κόσμου μετά των  άλλων  επαγγελματικών τάξεων και η 
καταπολέμηση κάθε μορφής τοκογλυφίας, και γενικά εκμετάλλευσης του αγροτικού μόχθου.   

4.5. Η τακτική συμμετοχή σε συσκέψεις και διαβουλεύσεις για τις ενέργειες της κυβέρνησης, των 
αρμοδίων υπουργείων και οργανισμών σχετικά με την προώθηση θεμάτων που θα γίνουν άμεσα ή 
καθ’ οιονδήποτε τρόπον επηρεάζουν τα αγροτικά συμφέροντα. 
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4.6. Η συνεχής επαγρύπνηση και δραστηριοποίηση δια την εισαγωγή τέτοιας προστατευτικής 
νομοθεσίας ώστε να διασφαλίζεται η κατοχή και εκμετάλλευση της γης, των υδάτινων πόρων, η 
διασφάλιση των ικανοποιητικών εισοδημάτων των αγροτών και η παροχή όλων των προοδευτικών 
μέσων και μέτρων για τη καλυτέρευση των όρων εργασίας, διαβίωσης και υγείας του αγροτικού 
κόσμου. 

4.7. Η διαφύλαξη και καλλιέργεια της Εθνικής παράδοσης και της Εθνικής ταυτότητας του 
Ελληνισμού της Κύπρου και η προάσπιση των Ελληνοχριστιανικών ιδεωδών του Ελληνικού Έθνους 
στην Κύπρο. 

4.8. Η πρωτοποριακή συμμετοχή της οργάνωσης του σωστού αγώνα για την εθνική επιβίωση και 
σωτηρία και η ενεργός συμβολή των αγροτών στην διατήρηση και προαγωγή της εθνικής 
συνείδησης του Ελληνικού Κυπριακού λαού. 

4.9. Η ασίγαστη αγωνιστική συμμετοχή του Παναγροτικού Συνδέσμου σε κάθε μορφής αγώνα για 
την απελευθέρωση και επανάκτηση των κατεχομένων εδαφών και η ενοποίηση ολόκληρου του 
Κυπριακού χώρου. 

4.10. Η εξέταση και προαγωγή των συμφερόντων και δικαιωμάτων του προσφυγικού κόσμου με 
κύριο στόχο την επανάκτηση και επιστροφή στις περιουσίες και οικογενειακές τους εστίες, καθώς 
και η εξασφάλιση των μέσων δια επιτυχή επαναδραστηριοποίηση των εκτοπισθέντων. 

4.11. Η κινητοποίηση του αγροτικού κόσμου δια την ανεύρεση των αγνοουμένων, την εκδίωξη όλων 
των κατοχικών στρατευμάτων και των τούρκων εποίκων. 

4.12. Η σύνδεση του Παναγροτικού Συνδέσμου με τους Διεθνείς Γεωργικούς Οργανισμούς και 
Συνεταιρισμούς με σκοπό την προβολή στα διεθνή σώματα των προβλημάτων του Κυπριακού Λαού, 
την εξασφάλιση διεθνούς συμπαράστασης στον αγώνα της Κύπρου, την ταύτιση προγραμμάτων 
ανάπτυξης, συμμετοχής σε προγράμματα προώθησης αγροτικών προϊόντων εντός και εκτός της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και του πιστωτικού και αποταμιευτικού συνεταιρικού πνεύματος.   

4.13. Κύριο μέλημα του Παναγροτικού Συνδέσμου θα είναι η διαφώτιση και οργάνωση ολόκληρου 
του αγροτικού πληθυσμού με στόχο κάθε αγρότης, κάθε καλλιεργητής της γης, να ενταχθεί 
συνειδητά και να δραστηριοποιηθεί εντός των κόλπων του Παναγροτικού Συνδέσμου. 

4.14. Να παρέχει υπηρεσίες για θέματα έρευνας, αξιολόγησης και επιμόρφωσης του αγροτικού 
πληθυσμού, ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς και να προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες 
στην Κύπρο και στο εξωτερικό, είτε δωρεάν, είτε έναντι αμοιβής, όπου αυτό είναι εφικτό και 
αμοιβαία επωφελές.  

4.15. ο Παναγροτικός Σύνδεσμος δύναται να έχει Γυναικείο Τμήμα και Τμήμα Νεολαίας.  

 
ΑΡΘΡΟ 5:  ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

 
5.1. Η οργάνωση και λειτουργία του Παναγροτικού Συνδέσμου είναι βασισμένη 
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στην αρχή και τους κανόνες της Δημοκρατίας και τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.  
 
5.2. Η ελεύθερη κριτική και αυτοκριτική είναι συστατικό στοιχείο της αρχής του δημοκρατικού 
διαλόγου μέσα στα συλλογικά όργανα. 

5.3. Στον Παναγροτικό, όλοι οι αξιωματούχοι και όλα τα συλλογικά όργανα εκλέγονται σύμφωνα με 
τις διατάξεις του καταστατικού, εκτός εάν προβλέπεται ρητώς άλλη διαδικασία από το καταστατικό.  

5.4. Η ανώτατη ηγεσία του Παναγροτικού Συνδέσμου όπως καθορίζεται από το Καταστατικό 
εκπροσωπεί Παγκυπρίως και  Διεθνώς την οργάνωση. 

5.5. Εφόσον τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, κάθε μέλος του Συνδέσμου έχει το 
δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται σε όλα ανεξαιρέτως τα επίπεδα της δομής της οργάνωσης.  

5.6. Κάθε εκλελεγμένο όργανο οφείλει να λογοδοτεί περιοδικά στο όργανο που το εξέλεξε.  

5.7. Οι εκπρόσωποι της οργάνωσης σε συνέδρια, διασκέψεις κτλ., μεταφέρουν τις απόψεις της 
οργάνωσης.  

5.8. Η ψηφοφορία στα συνέδρια και συνεδριάσεις των οργάνων της οργάνωσης είναι προσωπική 
και δεν μπορεί να ασκηθεί μέσω πληρεξουσίου. Κάθε δικαιούμενος ψήφου έχει μόνο μια ψήφο. 
Όταν πρόκειται για εκλογή προσώπου η προσώπων η ψήφος είναι μυστική. Στην περίπτωση 
απόφασης για εξαιρετικά σημαντικό θέμα, η  ψήφος είναι μυστική, αν έτσι το καθορίσουν τα μέλη 
του συλλογικού σώματος που συνεδριάζει.    

5.9. Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων λαμβάνονται με βάση την αρχή της πλειοψηφίας και 
είναι δεσμευτικές για όλα τα μέλη του Συνδέσμου. Κατοχυρώνεται το δικαίωμα της μειοψηφίας να 
διατηρεί τις απόψεις της και μετά τη λήψη απόφασης, πλην όμως οι αποφάσεις της πλειοψηφίας 
πρέπει να είναι σεβαστές και εφαρμοστέες από όλους.  

5.11. Η ενημέρωση των μελών για Εκλογικές Συνελεύσεις η Συνέδρια θα γίνεται τουλάχιστον 21 
μέρες πριν την καθορισμένη ημερομηνία της Εκλογικής Συνέλευσης η του Συνεδρίου.  

5.12. Με βάση τη λογική της ορθής αντιπροσωπευτικότητας, ο αριθμός που κατανέμεται στις 
Επαρχίες για την εκλογή των 60 αντιπροσώπων τους στη σύνθεση των μελών του Ανωτάτου 
Αγροτικού Συμβουλίου, θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 5 για κάθε επαρχία.   

5.13. Για πρακτικούς λόγους, η τακτοποίηση των οικονομικών υποχρεώσεων των μελών, μπορεί να 
γίνει σε οποιοδήποτε επαρχιακό γραφείο του Συνδέσμου. Νοείται ότι η επαρχία που είσπραξε το 
δικαίωμα εγγραφής η ετήσιας συνδρομής για διευκόλυνση του μέλους, έχει την ευθύνη αποστολής 
αντιγράφου της σχετικής απόδειξης και των εισπραχθέντων προς την επαρχία που το μέλος ανήκει, 
εντός 7 ημερών.    
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ΑΡΘΡΟ 6: ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ 
 
6.1. Μέλος του Παναγροτικού Συνδέσμου δύναται να γίνει κάθε Κύπριος πολίτης, η κάθε άτομο 
κυπριακής καταγωγής καθώς και οποιοσδήποτε Ευρωπαίος πολίτης κάτοικος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, που είναι αγρότης ή / και που έχει την ιδιότητα του γεωργού, του σιτοπαραγωγού, του 
πατατοπαραγωγού, του αμπελουργού, του εσπεριδοκαλλιεργητή, του φθαρτοπαραγωγού, του 
αγελαδοτρόφου, του κτηνοτρόφου, του χοιροτρόφου, του αιγοπροβατοτρόφου, του πτηνοτρόφου, του 
αλιέως, του ιχθυοτρόφου, του καλλιεργητή χαρουπιών, μπανανών, αρωματικών φυτών, του 
θερμοκηπιούχου, του μελισσοκόμου, του ελαιοπαραγωγού, της βιολογικής παραγωγής ζωικής και 
φυτικής, του ανθοκαλλιεργητή  και γενικά του σχετιζόμενου με την αγροτική παραγωγή, την 
κτηνοτροφία, την αλιεία και με τη μεταποίηση αυτών, όπως και οποιοδήποτε μέλος των οικογενειών 
τους και έκαστος συνεταιρισμός αγροτών, εφόσον τηρούνται οι πιο κάτω προϋποθέσεις.   

6.2. Είναι ηλικίας άνω των 18 ετών. 

6.3. Αποδέχεται τις αρχές και τους όρους του Καταστατικού του Παναγροτικού Συνδέσμου Κύπρου.  

6.4. Δεν αντιστρατεύεται τους επαγγελματικούς και εθνικούς σκοπούς του Παναγροτικού 
Συνδέσμου.  

6.5. Δεν είναι μέλος σε άλλη Αγροτική Οργάνωση. 

6.6. Ουδέποτε έχει καταδικαστεί από δικαστήριο για αδίκημα ατιμωτικό η ηθικής αισχρότητας, η 
έχει στερηθεί της εκλογιμότητας, κατόπιν αποφάσεως αρμοδίου δικαστηρίου εξ αιτίας 
οποιουδήποτε εκλογικού αδικήματος.   

ΑΡΘΡΟ 7: ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ   

7.1. Η εγγραφή μέλους γίνεται με αίτηση του υποψηφίου. Η επαρχία που θα την παραλάβει οφείλει 
εντός 48 ωρών, να τη στείλει στην Επαρχιακή Γραμματεία όπου ο αιτητής διαμένει, εκτός  αν είναι 
πρόσφυγας, προς έγκριση ή απόρριψη και ενημέρωση του μητρώου μελών της.  Ως ημερομηνία 
εγγραφής του μέλους στο μητρώο, θεωρείται η ημερομηνία που φέρει την σφραγίδα του 
συνδέσμου από την οικία Επαρχιακή Γραμματεία.  

7.2. Μητρώα εγγραφής των μελών τους τηρούν κατ’ αρμοδιότητα οι Επαρχιακές Γραμματείες, οι 
οποίες ενημερώνουν για τα μητρώα τους την Εκτελεστική Γραμματεία σε τακτά χρονικά διαστήματα 
6 μηνών, η όποτε αυτό τους ζητηθεί από την Εκτελεστική Γραμματεία.   

7.3. Τα μητρώα μελών δεν θα υφίστανται οποιεσδήποτε αλλαγές 45 μέρες πριν από την ημερομηνία 
σύγκλισης  Συνέλευσης η Συνεδρίου, Παγκύπριου η Επαρχιακού επιπέδου.   

7.4. Σε περίπτωση σύγκλισης Συνελεύσεων η Συνεδρίων, οι επαρχίες αφού ενημερώσουν τα μητρώα 
τους, θα τα αποστέλλουν στην Εκτελεστική Γραμματεία τουλάχιστον 40 μέρες πριν την ημερομηνία 
της Συνέλευσης η του Συνεδρίου.  
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7.5. Το Κεντρικό Μητρώο Μελών, τηρείται στα Κεντρικά Γραφεία του συνδέσμου και υπερισχύει 
όλων των άλλων μητρώων μελών. Την εποπτεία και τον έλεγχο του Κεντρικού Μητρώου Μελών την 
έχει η Εκτελεστική Γραμματεία.  

ΑΡΘΡΟ 8: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ 

Κάθε μέλος υποχρεούται: 
 
8.1. Να σέβεται και να υπηρετεί τις αρχές, τους στόχους και τους βασικούς κανόνες λειτουργίας του 
Συνδέσμου.  
8.2. Να υπηρετεί του σκοπούς και να υπερασπίζεται και σέβεται τις αρχές και διακηρύξεις της 
οργάνωσης. 
8.3. Να συμμορφώνεται με τις πρόνοιες του Καταστατικού, τους Κανονισμούς της οργάνωσης και να 
πειθαρχεί στις αποφάσεις και την πολιτική του Συνδέσμου.  
8.4. Να είναι μέλος στην Τοπική Αγροτική επιτροπή της περιοχής που κατοικεί και να είναι μέλος 
στην αντίστοιχη του επαγγέλματος του Κλαδική οργάνωση του συνδέσμου, εφόσον υπάρχει.  
8.5. Να εργάζεται για την ανάπτυξη των αρχών και της πολιτικής του Παναγροτικού Συνδέσμου, την 
προβολή, διάδοση και επικράτηση αυτών.  
8.6. Να αποφεύγει εκδηλώσεις που αντίκεινται προς τις προγραμματικές αρχές και τις επιδιώξεις 
του Παναγροτικού.  
8.7.  Να συμμετέχει ενεργά στις εκδηλώσεις και να εργάζεται γενικά για την πρόοδο της οργάνωσης.  
8.8. Να εργάζεται για την ενότητα και ενίσχυση του Συνδέσμου.  
8.9. Να ασκεί και να δέχεται κριτική. Να συμπεριφέρεται προς τα άλλα μέλη του Συνδέσμου, με 
τρόπο που να τονώνεται η ιδεολογική ενότητα και η αλληλεγγύη μεταξύ των μελών του Συνδέσμου. 
8.10. Να μην συμμετέχει σε άλλη Αγροτική Οργάνωση.  
8.11. Να εκπληρώνει τις οικονομικές υποχρεώσεις του προς την οργάνωση. 

 
ΑΡΘΡΟ 9: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ 
 
Κάθε μέλος έχει δικαίωμα: 

9.1. Να συμμετέχει στις διαδικασίες εκλογής αξιωματούχων με βάση τις πρόνοιες του Καταστατικού 
και να υποβάλλει υποψηφιότητα για εκλογή του σε οποιοδήποτε αξίωμα, νοουμένου ότι τηρεί τις 
απαιτήσεις του παρόντος καταστατικού και ότι είναι τακτοποιημένες οι οικονομικές του 
υποχρεώσεις προς τον Σύνδεσμο.  

9.2. Κάθε μέλος αποκτά δικαίωμα να ψηφίζει και να ψηφίζεται  βάση των διαδικασιών  που 
καθορίζονται στο παρών καταστατικό. 

9.3. Να υποβάλλει στα αρμόδια σώματα εισηγήσεις και να εκφράζει ελεύθερα και δημοκρατικά τις 
απόψεις του πάνω σε οποιοδήποτε θέμα που απασχολεί την οργάνωση. 

 
ΑΡΘΡΟ 10: ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ   

10.1. Παραίτηση μέλους  
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10.1.1. Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να παραιτηθεί από τον Σύνδεσμο με γραπτή δήλωση του είτε 
προς την Εκτελεστική Γραμματεία, η οποία σε αυτήν περίπτωση έχει την υποχρέωση να την 
κοινοποιήσει άμεσα προς την οικία Επαρχιακή Γραμματεία, είτε προς την οικία Επαρχιακή 
Γραμματεία, η οποία σε αυτή την περίπτωση έχει την υποχρέωση να την κοινοποιήσει άμεσα προς 
την Εκτελεστική Γραμματεία.  

10.1.2. Η ιδιότητα του μέλους χάνεται από της υποβολής της δήλωσης αυτής.  

10.1.3. Μέλος που διαγράφηκε από το μητρώο μελών μετά από παραίτηση του, έχει το δικαίωμα να 
επανεγγραφεί ως μέλος, αφού όμως ακολουθηθεί η διαδικασία εγγραφής μέλους όπως 
προβλέπεται από το παρών Καταστατικό.  

10.2. Διαγραφή μέλους  

10.2.1. Η Εκτελεστική Γραμματεία, δύναται αυτεπάγγελτα η μετά από γραπτή εισήγηση οικίας 
Επαρχιακής Γραμματείας να παραπέμψει προς την Επιτροπή Δεοντολογίας για διαγραφή, μέλος του 
οποίου η συμπεριφορά είναι αντίθετη προς τις διατάξεις, τις αρχές και τους όρους του 
καταστατικού, τη πολιτική η την ενότητα του Συνδέσμου, η που αντιστρατεύεται τους 
επαγγελματικούς και εθνικούς σκοπούς του Παναγροτικού Συνδέσμου.   

ΑΡΘΡΟ 11:  ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

11.1. Συλλογικά όργανα 

11.1.1. Το Παγκύπριο Συνέδριο και η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση  

11.1.2. Ανώτατο Αγροτικό Συμβούλιο  

11.1.3. Εκτελεστική Γραμματεία   

11.1.4. Επαρχιακά Συνέδρια και Επαρχιακές Εκλογικές Συνελεύσεις  

11.1.5. Επαρχιακά Συμβούλια 

11.1.6. Επαρχιακές Γραμματείες 

11.1.7. Τοπικοί Σύνδεσμοι  

11.1.8. Κλαδικοί Αγροτικοί Σύνδεσμοι 

11.2. Αξιωματούχοι που εκπροσωπούν τον Π.Σ. είναι: 

11.2.1. Ο Πρόεδρος 

11.2.2. Ο Γενικός Γραμματέας 
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11.2.3. . Ο Γενικός Οργανωτικός  

11.2.4. Ο Γενικός Ταμίας  

11.2.5. Δύο Βοηθοί Γενικοί Γραμματείς   

11.3. Ανεξάρτητη Επιτροπή του Π.Σ.  

11.3.1. Η Επιτροπή Δεοντολογίας  

ΑΡΘΡΟ 12: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  

12.1. Η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά κάθε πέντε (5) χρόνια.  

12. 2. Άμα τη λήξη της θητείας και όχι αργότερο του ενός μηνός, τη Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση 
συγκαλεί ο Γενικός Γραμματέας αφού ενημερώσει σχετικά Ανώτατο Αγροτικό Συμβούλιο.    

12.3. Στη Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση συμμετέχουν όλα τα μέλη της Οργάνωσης που έχουν 
εγγραφεί στο κεντρικό μητρώο μελών τουλάχιστον 45 μέρες πριν την ημερομηνία πραγματοποίησης 
της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης και τα μέλη που έχουν τακτοποιημένες τις ταμειακές τους 
υποχρεώσεις προς την Οργάνωση. Νοείται ότι τα εγγεγραμμένα μέλη, μπορούν να τακτοποιήσουν 
τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Σύνδεσμο στην Συνέλευση, με ευθύνη των Επαρχιακών 
Γραμματειών.  

12.4. Των εργασιών της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης  προεδρεύει ο Πρόεδρος ή ο Γενικός 
Γραμματέας μετά των μελών της Εκτελεστικής Γραμματείας, τους  Επαρχιακούς  Γραμματείς και τον 
Πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας, οι οποίοι αποτελούν το Προεδρείο της Συνέλευσης και 
λειτουργούν και ως εφορευτική επιτροπή.  

12.5. Στο Προεδρείο δεν μπορεί να συμμετέχει αξιωματούχος που είναι υποψήφιος,  ενόσω αυτό 
λειτουργεί ως Εφορευτική Επιτροπή.   

     12.6. Σε περίπτωση που αριθμός των μελών του Προεδρείου, μειωθεί κάτω των 5 ατόμων λόγω 
     υποψηφιοτήτων, τότε ο αριθμός συμπληρώνεται με τρίτα άτομα μη υποψηφίους από τα παρόντα 
     μέλη της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης.  
 
ΑΡΘΡΟ 13: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  

13.1. Η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση εκλέγει τους πιο κάτω αξιωματούχους  

13.1.1. Το Πρόεδρο 

13.1.2. Το Γενικό Γραμματέα 

13.1.3. Το Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα 
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13.1.4. Το Γενικό Ταμία 

13.1.5. Τους δύο  Βοηθούς Γενικούς Γραμματείς, ένας εκ των οποίων θα είναι πρόσφυγας και μεταξύ 
άλλων καθηκόντων θα επιλαμβάνεται και των προσφυγικών θεμάτων.    

ΑΡΘΡΟ 14: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  

14.1. Το Ανώτατο Αγροτικό Συμβούλιο καθορίζει με απόφαση του τον ακριβή χρόνο, τόπο και 

διάρκεια της διεξαγωγής της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης. Η απόφαση του Συμβουλίου 

δημοσιεύεται στο Τύπο και διαβιβάζεται στις Επαρχιακές Γραμματείες οι οποίες μαζί με την 

Εκτελεστική Γραμματεία, έχουν την ευθύνη ενημέρωσης των μελών τους.    

 

14.2. Ο Γενικός Γραμματέας ζητά από τις Επαρχιακές Γραμματείες κατάλογο των εγκεκριμένων 

μελών τους, ο οποίος πρέπει να παραδοθεί 40 μέρες προ της Συνέλευσης και να είναι 

πιστοποιημένος ως ακριβής από τον Γενικό Γραμματέα και τον Γενικό Οργανωτικό, και 

συντεταγμένος κατ’ αλφαβητική σειρά.  

 

14.3. Η υποβολή υποψηφιοτήτων για θέσεις εκλογής γίνεται με γραπτή αίτηση που υπογράφει ο 

ενδιαφερόμενος και παραδίδει με απόδειξη παραλαβής στα γραφεία της Εκτελεστικής Γραμματείας 

του Συνδέσμου τουλάχιστον 15 μέρες προ της ημέρας του συνεδρίου. Η Εκτελεστική Γραμματεία 

καθορίζει και κοινοποιεί την ακριβή ημέρα και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής 

υποψηφιοτήτων. Νοείται ότι τα έντυπα υποβολής υποψηφιότητας αποστέλλονται από τα Κεντρικά 

Γραφεία του συνδέσμου, μετά από σχετική έγκριση της Εκτελεστικής Γραμματείας.  

 

14.4. Ο κάθε ενδιαφερόμενος – νοουμένου ότι συγκεντρώνει τα προσόντα μέλους που προνοεί το 

Καταστατικό – δικαιούται να υποβάλει υποψηφιότητα για μια μόνο θέση από τις θέσεις που 

αναφέρονται στο άρθρο 13. 1.   

 

14.5. Η Εκτελεστική Γραμματεία συντάσσει κατάλογο των υποψηφίων κατά θέση και αλφαβητική 

σειρά, τον οποίο αναρτά στα Κεντρικά Γραφεία και αποστέλλει τούτον σε όλα τα Επαρχιακά 

Γραφεία προς ανάρτηση και κοινοποίηση των μελών.   

 

14.6. Μόλις η Εκτελεστική Γραμματεία  παραλάβει τον κατάλογο των υποψηφίων εξετάζει: 

 

14.6.1. Κατά πόσον υπάρχουν υποψήφιοι που πρέπει να θεωρηθούν σαν εκλεγέντες χωρίς 

ανθυποψήφιο. Σε μια τέτοια περίπτωση ο Γενικός Γραμματέας ενημερώνει την Εκτελεστική 

Γραμματεία η οποία και ανακηρύσσει τους υποψήφιους σαν εκλεγέντες χωρίς ανθυποψήφιο.  

 

14.6.2. Κατά πόσον υπάρχουν θέσεις για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν υποψηφιότητες. Ο Γενικός 

Γραμματέας ενημερώνει την Εκτελεστική Γραμματεία σχετικά και η Εκτελεστική Γραμματεία δύναται 

να αποφασίσει την παράταση της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις θέσεις αυτές.   
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14.7. Λαμβανομένων υπόψη των αποφάσεων, τις οποίες δυνατόν να έχει λάβει η Εκτελεστική 

Γραμματεία τυπώνει χωριστό ψηφοδέλτιο για κάθε θέση. Τα ονόματα των υποψηφίων 

αναγράφονται κατά αλφαβητική σειρά.  

 

14.8. Στη Συνέλευση δικαιούνται να παραστούν μόνον όσοι έχουν το δικαίωμα σύμφωνα με το 

Καταστατικό να μετέχουν, καθώς και οι υποψήφιοι για οποιαδήποτε θέση.  

 

14.9. Το Προεδρείο της Συνέλευσης οφείλει να διευθύνει τις εργασίες του κατά τέτοιο τρόπο ώστε 

να υπάρξει χρόνος για τη διεξαγωγή των εκλογών, μετά την εξάντληση των άλλων θεμάτων της 

ημερησίας διάταξης.   

 

14.10. Ψηφοδέλτια / Διαδικασία Ψηφοφορίας και καταμέτρησης  

 

14.10.1. Τα ψηφοδέλτια που θα έχουν τυπωθεί βάση της σχετικής πρόνοιας, παραδίδονται με 

απόδειξη παραλαβής στο Προεδρείο της Συνέλευσης.    

 

14.10.2. Στο Προεδρείο παραδίδονται δημόσια από τη Γραμματεία οι κάλπες.  

 

14.10.3. Τις τεχνικές λεπτομέρειες της ψηφοφορίας και της καταμέτρησης κανονίζει το Προεδρείο. 

 

14.10.4. Για σκοπούς διευθύνσεως, ελέγχου και διεξαγωγής της ψηφοφορίας και της καταμέτρησης, 

το Προεδρείο μπορεί να χωριστεί σε κλιμάκια.  

 

14.10.5. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, ο σύνεδρος αποσύρεται σε χώρο διασκευασμένο 

κατάλληλα και αφού εκδηλώσει την προτίμηση του στο όνομα του υποψηφίου της εκλογής του, 

επιστρέφει και βάζει το ψηφοδέλτιο στην αντίστοιχη κάλπη και ακολούθως αποχωρεί από την 

αίθουσα μέχρι το τέλος της ψηφοφορίας. 

 

14.11. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας:  

 

14.11.1. Το Προεδρείο επιβλέπει τη διαδικασία καταμέτρησης και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας 

στην παρουσία, αν το επιθυμούν, των υποψηφίων και το ανακοινώνει αμέσως. Έχει επίσης την 

ευθύνη να παραδώσει όλα τα σχετικά έγγραφα στην Εκτελεστική Γραμματεία.   

 

14.11.2. Το Προεδρείο παραδίδει στην Εκτελεστική Γραμματεία του Συνδέσμου κατάλογο των 

εκλεγέντων υποψηφίων. 

 

14.11.3. Οι αξιωματούχοι της Εκτελεστικής Γραμματείας – οι Επαρχιακοί Γραμματείς και τα μέλη της 

Επιτροπής Δεοντολογίας δικαιούνται να παρακολουθούν την καταμέτρηση ψήφων. 

 

14.11.4. Ψηφοδέλτιο που περιέχει διακριτικό γνώρισμα η σημείο είναι άκυρο. 
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14.12. Εξουσίες του Προεδρείου της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης.  

 

14.12.1. Το Προεδρείο κρίνει αμετάκλητα και τελεσίδικα κάθε θέμα διαδικασίας, που πιθανόν να 

εγερθεί, όπως και οποιαδήποτε ένσταση υποβληθεί σ’ αυτό, περιλαμβανομένης και τυχόν ένστασης 

για το κύρος των εκλογών, η κατά του κύρους οποιασδήποτε εκλογής.  

 

14.12.2. Διενεργεί τις αρχαιρεσίες, που γίνονται για την ανάδειξη της ηγεσίας του Π.Σ. και 

υπογράφει το πρακτικό της εκλογής. 

 

14.12.3. Το Προεδρείο δικαιούται να αποβάλει από την αίθουσα της Συνέλευσης, σύνεδρο, αν αυτός 

μετά από παρατήρηση για παρεκτροπή εξακολουθήσει να παρακτρέπεται. 

 

14.12.4. Στην ημερήσια διάταξη της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης περιλαμβάνονται 

υποχρεωτικά όσα θέματα καθορίζει το Καταστατικό του Συνδέσμου. Την ακριβή ημερήσια διάταξη 

κανονίζει το Ανώτατο Αγροτικό Συμβούλιο.   

 

14.12.5. Καθορίζει χρόνο για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανοίγει αν χρειαστεί κατάλογο 

ομιλητών και καθορίζει το χρόνο που θα διατεθεί στον κάθε ομιλητή και κηρύσσει τη συζήτηση ως 

περατωθείσαν οπότε και θέτει αν χρειάζεται το υπό συζήτηση θέμα σε ψηφοφορία. 

 

14.12.6. Γενικά έχει όλες τις εξουσίες που συνήθως έχουν τα Προεδρεία εκλογικών συνελεύσεων η/ 

και συνεδρίων.  

 

14.13. Τυπική παραβίαση οποιουδήποτε από τους Κανονισμούς αυτούς δεν συνεπάγεται αυτόματα 

ακυρότητα του Συνεδρίου.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 15: ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ  

15.1. Το Παγκύπριο Συνέδριο συνέρχεται τακτικά κάθε δυόμιση (2.5) χρόνια.  

15.2. Το Παγκύπριο Συνέδριο συγκαλεί ο Γενικός Γραμματέας αφού ενημερώσει σχετικά το Ανώτατο 
Αγροτικό Συμβούλιο.  

15.3. Στο Παγκύπριο Συνέδριο συμμετέχουν όλα τα μέλη της Οργάνωσης που έχουν εγγραφεί στο 
κεντρικό μητρώο μελών τουλάχιστον 45 μέρες πριν την ημερομηνία πραγματοποίησης του 
συνεδρίου και τα μέλη που έχουν τακτοποιημένες τις ταμειακές τους υποχρεώσεις προς την 
Οργάνωση. Νοείται ότι τα εγγεγραμμένα μέλη, μπορούν να τακτοποιήσουν τις οικονομικές 
υποχρεώσεις τους προς το Σύνδεσμο στην Συνέλευση, με ευθύνη των Επαρχιακών Γραμματειών.  
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15.4. Των εργασιών του Παγκυπρίου Συνεδρίου προεδρεύει ο Πρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας 
μετά των μελών της Εκτελεστικής Γραμματείας και των Επαρχιακών Γραμματέων οι οποίοι 
αποτελούν το Προεδρείο του Συνεδρίου και λειτουργούν και ως εφορευτική επιτροπή.  

ΑΡΘΡΟ 16: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

16.1. Το Παγκύπριο Συνέδριο είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Συνδέσμου και έχει τις 
ακόλουθες αρμοδιότητες:  

16.2.Καθορίζει τα γενικά πλαίσια της πολιτικής του Παναγροτικού Συνδέσμου μέχρι το επόμενο 
Παγκύπριο Συνέδριο.  

16.3. Ασκεί έλεγχο πάνω στην έκθεση δράσης του Προέδρου, Γενικού Γραμματέα, Γενικού 
Οργανωτικού Γραμματέα και την ταμειακή έκθεση του Γενικού Ταμία και καθορίζει τα γενικά 
πλαίσια του προγράμματος δράσης της οργάνωσης μέχρι το επόμενο Παγκύπριο Συνέδριο. 

16.4. Συνέρχεται ταυτόχρονα με το Παγκύπριο Εκλογικό Συνέδριο κάθε πέντε (5) χρόνια.  

16.5.  Έχει το τεκμήριο αρμοδιότητας για οποιοδήποτε θέμα.  

ΑΡΘΡΟ  17: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
 

17.1. Οι διαδικασίες του Παγκυπρίου Συνεδρίου, είναι κατ’ αναλογία αυτές της Παγκύπριας 

Εκλογικής Συνέλευσης.  

 

ΑΡΘΡΟ 18: ΑΝΩΤΑΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

Το Ανώτατο Αγροτικό Συμβούλιο απαρτίζεται: 

18.1. Τα μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας  

18.2. Τις Επαρχιακές Γραμματείες  

18.3. Τον Γραμματέα των Αγροτικών θεμάτων ΔΗ.ΣΥ.  

18.4.  Από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας  

18.5. Από ένα Αντιπρόσωπο κάθε Κλαδικού Αγροτικού Συνδέσμου, ο οποίος διορίζεται από την 
Εκτελεστική Γραμματεία.   

18.6. Από 60 Αντιπροσώπους των Επαρχιών στους οποίους περιλαμβάνονται τουλάχιστον πέντε (5) 
άτομα από κάθε επαρχία πέραν από τους πιο πάνω αξιωματούχους. Ο υπόλοιπος αριθμός αυτός 
κατανέμεται στις Επαρχίες κατ’ αναλογία των εγγεγραμμένων μελών της Οργάνωσης κατά Επαρχία 
ένα μήνα πριν τη διεξαγωγή των εργασιών του πρώτου Επαρχιακού Συνεδρίου από το οποίο θα 
εκλεγούν. Οι αντιπρόσωποι κάθε επαρχίας εκλέγονται από τα Επαρχιακά Συνέδρια.  
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ΑΡΘΡΟ 19: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

19.1. Το Ανώτατο Αγροτικό Συμβούλιο συγκαλείται από το Γενικό Γραμματέα τακτικά κάθε 6 μήνες, 
έκτακτα δε όταν το κρίνουν αναγκαίο ο Γενικός Γραμματέας, ή η Εκτελεστική Γραμματεία, ή το 
ζητήσουν ενυπόγραφα 40 τουλάχιστο μέλη του. 

19.2. Το Ανώτατο Αγροτικό Συμβούλιο συγκαλείται από το Γενικό Γραμματέα και έχει απαρτία όταν 
παρευρίσκεται η πλειοψηφία των μελών του. Εάν δεν υπάρχει απαρτία, μετά τη πάροδο 30 λεπτών, 
οι παρόντες αποτελούν απαρτία, εφόσον είναι παρόντες 25 από τα μέλη του.    

19.3. Οι αποφάσεις του Ανώτατου Αγροτικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των 
παρόντων μελών. 

19.4. Των εργασιών του προεδρεύει ο Πρόεδρος της Οργάνωσης και σε περίπτωση κωλύματος ο 
Γενικός Γραμματέας. 

19.5. Η διαδικασία λειτουργίας του Ανώτατου Αγροτικού Συμβουλίου ρυθμίζεται από κανονισμούς 
όταν και εφόσον χρειαστεί.  

19.6. Ο Γενικός Γραμματέας στέλνει την ημερήσια διάταξη στις Επαρχιακές Γραμματείες 
τουλάχιστον 10 μέρες πριν τη συνεδρία.  

ΑΡΘΡΟ 20: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

20.1. Το Ανώτατο Αγροτικό Συμβούλιο καθορίζει τις θέσεις της οργάνωσης πάνω σε όλα θέματα και 
χαράσσει τα πλαίσια των αποφάσεων των κατωτέρων οργάνων της οργάνωσης πάνω στα οποία 
ασκεί έλεγχο. 
 
20.2. Αποφασίζει επί τρεχόντων ζητημάτων οργανώσεως και λειτουργίας της οργάνωσης και έχει 
δικαίωμα να καταρτίζει σχέδια δραστηριότητας όλων των ιεραρχικά υφισταμένων της οργάνων. 
 
20.3. Αποφασίζει επί όλων των τρεχόντων Αγροτικών, Οικονομικών, Πολιτικών και Εθνικών 
ζητημάτων μέσα στα πλαίσια των αρχών της Οργάνωσης και των αποφάσεων του Παγκυπρίου 
Συνεδρίου. 
 
20.4. Εποπτεύει τις εργασίες όλων των αξιωματούχων και συλλογικών οργάνων 
συμπεριλαμβανομένων και των Επαρχιακών Συμβουλίων. 
 
20.5. Επιβλέπει την τήρηση του καταστατικού της οργάνωσης και αποφασίζει πάνω σε θέματα που 
δεν προβλέπονται από το Καταστατικό. 
 
20.6. Θεσπίζει κανονισμούς λειτουργίας της οργάνωσης και αποφασίζει πάνω σε θέματα ερμηνείας 
του καταστατικού και των κανονισμών. 

20.7. Το Ανώτατο Αγροτικό Συμβούλιο καθορίζει με απόφαση του τον ακριβή χρόνο, τόπο και 
διάρκεια της διεξαγωγής της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης και του Παγκύπριου Συνεδρίου. Η 
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απόφαση του Συμβουλίου διαβιβάζεται στις Επαρχιακές Γραμματείες, η οποίες με ευθύνη τους 
ενημερώνουν τα μέλη τους.   

20.8. Εκλέγει τα τέσσερα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας  και διορίζει το νομικό που προεδρεύει 
της Επιτροπής Δεοντολογίας, μετά από εισήγηση της  
Εκτελεστικής Γραμματείας.  
 
20.9. Τηρουμένης της ιεραρχικής προτεραιότητας του Παγκυπρίου Συνεδρίου περιβάλλεται με τα 
κατάλοιπα κάθε εξουσίας που δεν ανατίθενται σε άλλο όργανο. 
 
20.10. Εγκρίνει, απορρίπτει ή τροποποιεί τις αποφάσεις πάνω στις οποίες δεν υπάρχει 
εξουσιοδότηση ή σχετική απόφαση του Παγκύπριου Συνεδρίου. 
 
20.11. Εγκρίνει, απορρίπτει ή τροποποιεί τους προϋπολογισμούς των Επαρχιών. 

20.12. Ιδρύει Κλαδικούς Αγροτικούς Συνδέσμους. 
 
20.13. Ακούει και συζητά πάνω στις δραστηριότητες ή περιοδικές εκθέσεις των Αξιωματούχων της 
όπως προβλέπουν τα σχετικά άρθρα του παρόντος Καταστατικού. 
 
20.14. Εγκρίνει εισηγήσεις και εκθέσεις πάνω σε θέματα αγροτικής πολιτικής, λειτουργίας και 
δραστηριοτήτων του Συνδέσμου.  

20.15. Ανακηρύσσει Επίτιμο Πρόεδρο μέλος ή ευεργέτη ή άλλη διακεκριμένη προσωπικότητα εις 
ένδειξη εκτίμησης της προσφοράς του στον αγροτικό κόσμο ή της εθνικής του προσφοράς. 

20.16. Το Ανώτατο Αγροτικό Συμβούλιο έχει εξουσία, χωρίς άλλη αναφορά, να ρυθμίζει με απόφαση 
του, θέματα που προκύπτουν στην πράξη από τη εφαρμογή προνοιών του Καταστατικού η των 
Κανονισμών, η θέματα που πιθανών να εγερθούν και δεν καλύπτονται από το Καταστατικό η τους 
Κανονισμούς, μέχρι αυτά να ρυθμιστούν μέσω και βάση των σχετικών προνοιών του Καταστατικού 
η της έγκρισης  νέων Κανονισμών.    

20.17. Εάν προκύψει ανάγκη, το Ανώτατο Αγροτικό Συμβούλιο έχει εξουσία να θεσπίζει 
Κανονισμούς που θα ρυθμίζουν τη λειτουργία των Συλλογικών Οργάνων και Κλαδικών Αγροτικών 
Οργανώσεων της οργάνωσης και θα συμβάλλουν στην καλύτερη εφαρμογή του Καταστατικού. 

20.18. Εάν προκύψει ανάγκη το Ανώτατο Αγροτικό Συμβούλιο έχει γενική εξουσία να θεσπίζει 
Κανονισμούς που θα ρυθμίζουν τον τρόπο συμπλήρωσης κενών θέσεων Αξιωματούχων και μελών 
συλλογικών οργάνων της Οργάνωσης. 

20.19. Εάν προκύψει ανάγκη το Ανώτατο Αγροτικό Συμβούλιο έχει γενική εξουσία να θεσπίζει 
Κανονισμούς που θα ρυθμίζουν θέματα διαδικασίας και λεπτομέρειες εφαρμογής των προνοιών 
του παρόντος Καταστατικού. 

20.20. Εάν προκύψει ανάγκη το Ανώτατο Αγροτικό Συμβούλιο δύναται επίσης να θεσπίσει 
Κανονισμούς και για τα πιο κάτω θέματα.  
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20.20.1. Τη διαδικασία που θα ακολουθείται από την Επιτροπή Δεοντολογίας στη διερεύνηση 
καταγγελιών κατά αξιωματούχων του Συνδέσμου. Νοείται ότι οι Κανονισμοί θα σέβονται την αρχή 
της φυσικής δικαιοσύνης και την ισότιμη μεταχείριση. 

20.20.2. Το εκλογικό σύστημα και τη διαδικασία κάθε εσωτερικής εκλογικής αναμέτρησης.  

20.20.3. Τη διαδικασία της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης, του Παγκυπρίου Συνεδρίου, των  
Επαρχιακών Εκλογικών Συνελεύσεων και των Επαρχιακών Συνεδρίων.  

20.20.4. Τη διαδικασία λειτουργίας όλων των Συλλογικών οργάνων και των ανεξάρτητων επιτροπών 
του Συνδέσμου.   

20.20.5. Τη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων κάθε εσωτερικής εκλογικής αναμέτρησης.  

20.20.6. Το πρωτόκολλο του Συνδέσμου.  

ΑΡΘΡΟ 21: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΕΚΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

21.1. Εντός 2 ημερών από της ημέρας λήξεως της απόφασης του ανωτάτου Αγροτικού Συμβουλίου, 

η Εκτελεστική Γραμματεία κοινοποιεί την πιο πάνω απόφαση στις Επαρχιακές Γραμματείες, οι 

οποίες με ευθύνη τους ενημερώνουν τα μέλη τους.   

 

21.2. Οι διαδικασίες του Παγκυπρίου Συνεδρίου, είναι κατ’ αναλογία αυτές της Παγκύπριας 

Εκλογικής Συνέλευσης.  

 

21.3. Το Προεδρείο του Ανωτάτου Αγροτικού Συμβουλίου αποτελείται από τους ακόλουθους 

αξιωματούχους, όσους είναι παρόντες κατά τη σχετική συνεδρίαση, ήτοι τον Πρόεδρο, τον Γενικό 

Γραμματέα, τον Γενικό Οργανωτικό, τον Γενικό Ταμία και τους 2 Βοηθούς Γενικούς Γραμματείς,  οι 

οποίοι λειτουργούν και ως εφορευτική επιτροπή.  

 

21.4. Σε περίπτωση που αριθμός των μελών του Προεδρείου, μειωθεί κάτω των 5 ατόμων λόγω 

υποψηφιοτήτων, τότε ο αριθμός συμπληρώνεται με τρίτα άτομα μη υποψηφίους.  

 

21.5. Το τεχνικό / διαδικαστικό μέρος της ψηφοφορίας το επιβλέπει το προεδρείο του Ανώτατου 

Αγροτικού Συμβουλίου.  

ΑΡΘΡΟ 22: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ   

22.1. Η Εκτελεστική Γραμματεία του Παναγροτικού Συνδέσμου απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον 
Γενικό Γραμματέα, το Γενικό Οργανωτικό, τον Γενικό Ταμία και τους  2 Βοηθούς Γενικούς 
Γραμματείς.    
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22.2. Στην Εκτελεστική Γραμματεία συμμετέχουν επίσης από ένας μέχρι τρεις αγροτικοί σύμβουλοι, 
χωρίς δικαίωμα ψήφου, που θα ορίζονται από το Ανώτατο Αγροτικό Συμβούλιο κατόπιν εισηγήσεως 
του Γενικού Γραμματέα.  Ένας εκ των τριών συμβούλων δύναται να διοριστεί ως Βοηθός Ταμίας.  

22.3. Η Εκτελεστική Γραμματεία πραγματοποιεί συνεδρία 4 φορές το χρόνο, υπό τη μορφή της 
Διευρυμένης, στην οποία μετέχουν οι Επαρχιακοί Γραμματείς με στόχο την αλληλοενημέρωση. 
Νοείται ότι σε περίπτωση τυχόν ψηφοφορίας για οποιοδήποτε θέμα στα πλαίσια αυτής της 
συνεδρίας, οι Επαρχιακοί Γραμματείς δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.  

22.2. Αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Γραμματείας: 

22.2.1. Αποφασίζει πάνω σε όλα τα τρέχοντα θέματα και τα θέματα καθημερινής και επειγούσης 
φύσεως και καθορίζει τις θέσεις της οργάνωσης στα πλαίσια των αποφάσεων του Παγκυπρίου 
Συνεδρίου και του Ανωτάτου Αγροτικού Συμβουλίου πάνω σε αγροτικά, οικονομικά και πολιτικά 
προβλήματα. 

22.2.2. Εποπτεύει, παρακολουθεί και ελέγχει τη λειτουργία όλων των αξιωματούχων και των 
κατωτέρων συλλογικών οργάνων της οργάνωσης καθώς επίσης και τη λειτουργία των διαφόρων 
ειδικών Επιτροπών. 

22.3. Ιδρύει γραφεία και διορίζει εμμίσθους υπεύθυνους για οποιοδήποτε θέμα, συνιστά 
συμβουλευτικές επιτροπές ή επιτροπές μελετών οι οποίες δρουν μέσα στα πλαίσια δικαιοδοσίας 
του Ανωτάτου Συμβουλίου. Αναθέτει την ευθύνη για τη λειτουργία τους σε αξιωματούχους της 
Οργάνωσης και εποπτεύει το έργο ομάδων εργασίας ή γνωμοδοτικών επιτροπών τις οποίες 
καταρτίζουν οι αξιωματούχοι της Οργάνωσης, σύμφωνα με το Καταστατικό.   
 
22.4. Πληρώνει θέσεις γραμματέων επιτροπών. 
 
22.5. Ελέγχει και αποφασίζει για τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της οργάνωσης που 
προτείνεται από το Γενικό Ταμία. 
 
22.6. Οι αποφάσεις της Εκτελεστικής Γραμματείας για τις όποιες δεν υπάρχει εκ των προτέρων 
εξουσιοδότηση ή σχετική απόφαση από το Ανώτατο Αγροτικό Συμβούλιο που τυχόν να τεθούν υπό 
αμφισβήτηση, δύνανται να τροποποιηθούν με απόφαση του Ανωτάτου Συμβουλίου, νοουμένου ότι 
αυτό δεν θα επηρεάσει την εύρυθμη λειτουργία του συνδέσμου ή των συλλογικών οργάνων του 
Συνδέσμου. 
 
22.7. Με στόχο την εύρυθμη λειτουργία του Συνδέσμου, σε περίπτωση που αξιωματούχος η 
συλλογικό όργανο τυχόν αρνηθεί εκτέλεση καθηκόντων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα τους,  η 
Εκτελεστική Γραμματεία έχει την ευθύνη και την αρμοδιότητα να αποφασίσει η να πράξει, μέχρις 
ότου το θέμα λυθεί μέσα από τις πρόνοιες του παρόντος καταστατικού και μέσω του αρμόδιου 
οργάνου. Νοείται ότι η σύγκλιση του αρμοδίου οργάνου επιβάλλεται να πραγματοποιηθεί το 
συντομότερο.  
 
22.8. Η Εκτελεστική Γραμματεία, έχει την ευχέρεια να εγκρίνει κονδύλια για τυχόν απρόσμενα 
έξοδα.  
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22.9. Σύγκληση Εκτελεστικής Γραμματείας 

22.9.1. Συγκαλείται υπό του Γενικού Γραμματέα της Οργάνωσης μετά από συνεννόηση με τον 
Πρόεδρο της Οργάνωσης και ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τα μισά από τα μέλη της. 

22.9.2. Της Εκτελεστικής Γραμματείας Προεδρεύει ο Πρόεδρος της Οργάνωσης και εις περίπτωση 
κωλύματος του ο Γενικός Γραμματέας. 

22.9.3. Οι αποφάσεις της Εκτελεστικής Γραμματείας λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Νοείται ότι σε 
σοβαρά θέματα ως κρίνει η Εκτελεστική Γραμματεία, η ψηφοφορία μπορεί να είναι μυστική.  

ΑΡΘΡΟ 23: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ  

23.1. Η Επιτροπή Δεοντολογίας είναι ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία είναι επιφορτισμένη με τη 
διερεύνηση καταγγελιών αναφορικά με τη διαγωγή και τη συμπεριφορά αξιωματούχων, στελεχών 
και μελών του Παναγροτικού Συνδέσμου, που είναι αντίθετη προς τις διατάξεις, τις αρχές και τους 
όρους του καταστατικού, τη πολιτική η την ενότητα του Συνδέσμου, η που αντιστρατεύεται τους 
επαγγελματικούς και εθνικούς σκοπούς του Παναγροτικού Συνδέσμου.   

23.2. Η Επιτροπή Δεοντολογίας αποτελείται από πέντε μέλη, τέσσερα από τα οποία πλην του 
Προέδρου εκλέγονται από το Ανώτατο Αγροτικό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
Δεοντολογίας, είναι νομικός και εγκρίνεται από το Ανώτατο Αγροτικό Συμβούλιο, μετά από 
εισήγηση της Εκτελεστικής Γραμματείας.  

23.3. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας δύναται να συμμετέχει σε συνεδρία της Εκτελεστικής 
Γραμματείας μετά από σχετική πρόσκληση, χωρίς δικαίωμα ψήφου.  

23.4. Η Επιτροπή Δεοντολογίας επιλαμβάνεται καταγγελιών που υποβάλλονται ενυπόγραφα από 
πέντε τουλάχιστο μέλη του Παναγροτικού Συνδέσμου, εκδικάζει τις καταγγελίες και επιβάλλει 
κυρώσεις και ποινές που ποικίλλουν από επιτίμηση μέχρι αποβολή.   

23.5. Η Επιτροπή Δεοντολογίας, δύναται επίσης να εισηγηθεί προς την Εκτελεστική Γραμματεία, την 
παύση αξιωματούχου λόγω ασύγγνωστης διαγωγής ή συμπεριφοράς.  

23.6. Η Επιτροπή Δεοντολογίας ενημερώνει εγγράφως την Εκτελεστική Γραμματεία για την όποια 
απόφαση της, το αργότερο εντός 7 ημερών. 

ΑΡΘΡΟ 24: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ   

24.1. Η Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση των επαρχιών Λευκωσίας, Κερύνειας, Λεμεσού, 
Αμμοχώστου, Λάρνακας και Πάφου συγκαλούνται τακτικά κάθε πέντε (5) χρόνια και έκτακτα όταν 
αποφασιστεί από το Ανώτατο Αγροτικό Συμβούλιο.  

24.2. Στην Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση συμμετέχουν όλα τα μέλη της οργάνωσης που έχουν 
εγγραφεί στο κεντρικό μητρώο των μελών τουλάχιστον 45 μέρες πριν την ημερομηνία 
πραγματοποίησης της Επαρχιακής Εκλογικής Συνέλευσης και τα μέλη που έχουν τακτοποιημένες τις 
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ταμιακές τους υποχρεώσεις προς την Οργάνωση. Νοείται ότι τα εγγεγραμμένα μέλη, μπορούν να 
τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύνδεσμο στην Συνέλευση, με ευθύνη 
των Επαρχιακών Γραμματειών. Οι εργασίες του συνεδρίου διεξάγονται διαδικαστικά όπως και οι 
εργασίες της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης.  

24.3. Η Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση συγκαλείται από το Γενικό Γραμματέα της Οργάνωσης σε 
ημερομηνία που καθορίζεται από την Εκτελεστική Γραμματεία, κατόπιν συνεννόησης με την 
Επαρχιακή Γραμματεία.   

24.4. Των εργασιών της Επαρχιακής Εκλογικής συνέλευσης προεδρεύει ο Πρόεδρος η   ο Γενικός 
Γραμματέας, μετά των μελών της Εκτελεστικής Γραμματείας και των μελών της Επαρχιακής 
Γραμματείας, οι οποίοι αποτελούν το Προεδρείο της Συνέλευσης και λειτουργούν και ως 
εφορευτική επιτροπή.  

        24.5. Νοείται ότι δεν μπορεί να συμμετέχει στο Προεδρείο αξιωματούχος που είναι υποψήφιος σε     
        Επαρχιακή Εκλογική συνέλευση, ενόσω αυτό λειτουργεί ως Εφορευτική επιτροπή.  
 
        24.6. Σε περίπτωση που αριθμός των μελών του Προεδρείου, μειωθεί κάτω των 6 ατόμων λόγω  
        υποψηφιοτήτων, τότε ο αριθμός συμπληρώνεται με τρίτα άτομα μη υποψηφίους.  
 
ΑΡΘΡΟ 25: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  

25.1. η Επαρχιακή Εκλογική συνέλευση εκλέγει την Επαρχιακή Γραμματεία ήτοι: 

25.1.1. Επαρχιακό Γραμματέα  

25.1.2. Τον Αναπληρωτή Επαρχιακό Γραμματέα   

25.1.3. Επαρχιακό Οργανωτικό 

25.1.4. Επαρχιακό Ταμία 

25.1.5. Βοηθό Επαρχιακό Οργανωτικό Γραμματέα 

25.2. Τα 20 μέλη του Επαρχιακού Συμβουλίου 

25.3. Τους αντιπροσώπους της επαρχίας που θα συμμετέχουν στο Ανώτατο Αγροτικό Συμβούλιο. 

ΑΡΘΡΟ 26: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  

 

26.1. Η προκήρυξη της Επαρχιακής Εκλογικής Συνέλευσης γίνεται με ανακοίνωση της Επαρχιακής 

Γραμματείας που κοινοποιείται τουλάχιστον 21 ημέρες πριν από την ημέρα πραγματοποίησης της. 

Η προκήρυξη διανέμεται ταυτόχρονα σε όλες τους Τοπικούς Συνδέσμους της αντίστοιχης επαρχίας. 

Το σχετικό έγγραφο της προκήρυξης που κοινοποιείται και διανέμεται στους  Τοπικούς Συνδέσμους. 
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26.2. Η Επαρχιακή Γραμματεία οφείλει να παραδίδει αντίγραφα όλων των σχετικών με τη 

συνέλευση αποφάσεων, μητρώα μελών, εγκυκλίων και άλλων εγγράφων που συντάσσει, στην 

Εκτελεστική Γραμματεία του Συνδέσμου προς ενημέρωση και έλεγχο 40 μέρες πριν το Επαρχιακό 

Συνέδριο.  

 

26.3. Η Εκτελεστική Γραμματεία καθορίζει με έγγραφο που κοινοποιείται και αποστέλλεται στις 

Επαρχιακές Γραμματείες τον αριθμό των αντιπροσώπων που κάθε Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση 

θα εκλέξει σαν αντιπροσώπους της επαρχίας στο Ανώτατο Αγροτικό Συμβούλιο, όπως καθορίζεται 

στο Άρθρο 18.6. Η Επαρχιακή Γραμματεία έχει την ευθύνη να ενημερώσει τα μέλη της.  

 

26.4. Ο κάθε ενδιαφερόμενος – νοουμένου ότι συγκεντρώνει τα προσόντα μέλους που προνοεί το 

καταστατικό – δικαιούται να υποβάλει υποψηφιότητα για οποιαδήποτε θέση της Επαρχιακής 

Γραμματείας (όχι όμως και για περισσότερες θέσεις σ’ αυτήν) η / και για μέλος του Επαρχιακού 

Συμβουλίου η / και ως Αντιπρόσωπος της Επαρχίας στο Ανώτατο Αγροτικό Συμβούλιο. 

 

26.5. Αν κάποιος είναι υποψήφιος για μια οποιαδήποτε θέση της Επαρχιακής Γραμματείας και 

εκλεγεί από το συνέδριο σ’ αυτήν, τότε η τυχόν υποψηφιότητα του σαν μέλος του Επαρχιακού 

Συμβουλίου και / η σαν Αντιπροσώπου στο Ανώτατο Αγροτικό Συμβούλιο θεωρείται σαν 

αποσυρθείσα και οι ψήφοι που δόθηκαν σ’ αυτόν για τις θέσεις αυτές δεν υπολογίζονται στην 

καταμέτρηση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι επηρεάζεται το κύρος του όλου ψηφοδελτίου.  

 

26.6. Επιτρέπεται η εκλογή υποψηφίου και σαν μέλους του Επαρχιακού Συμβουλίου και σαν μέλος 

του Ανώτατου Αγροτικού Συμβουλίου.  

 

26.7. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας  

 

26.7.1. Το Προεδρείο επιβλέπει τη διαδικασία καταμέτρησης και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας 

για την Επαρχιακή Γραμματεία και το ανακοινώνει αμέσως.  

 

26.7.2. Ακολούθως το Προεδρείο ανακοινώνει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για το Επαρχιακό 

Συμβούλιο, αφού προηγουμένως διαγράψει τους υποψηφίους που τυχόν έχουν εκλεγεί σε 

οποιαδήποτε θέση της Γραμματείας. 

 

26.7.3. Το άρθρο 26.14.2. εφαρμόζεται κατά αναλογία στην καταμέτρηση και εξακρίβωση των 

αποτελεσμάτων της εκλογής αντιπροσώπων στο Ανώτατο Αγροτικό Συμβούλιο.  

 

26.7.4. Το Προεδρείο παραδίδει στην Εκτελεστική Γραμματεία του Συνδέσμου κατάλογο των 

εκλεγέντων υποψηφίων καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα.  

 

26.7.5. Το Προεδρείο της Επαρχιακής Εκλογικής Συνέλευσης, έχει κατ’ αναλογία τις εξουσίες του 

Προεδρείου της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης.  
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26.7.6. Οι διαδικασίες της Επαρχιακής Εκλογικής Συνέλευσης είναι κατ’ αναλογία αυτές της 

Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης.  

ΑΡΘΡΟ 27: ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ  

27.1. Τα Επαρχιακά Συνέδρια των επαρχιών Λευκωσίας, Κερύνειας, Λεμεσού, Αμμοχώστου, 
Λάρνακας και Πάφου συγκαλούνται τακτικά κάθε δυόμιση (2.5) χρόνια και έκτακτα όταν 
αποφασιστεί από το Ανώτατο Αγροτικό ο Συμβούλιο ή όταν ζητηθεί ενυπόγραφα από τουλάχιστον 
80 εγγεγραμμένα μέλη της οικείας επαρχίας. 

27.2. Στο Επαρχιακό Συνέδριο συμμετέχουν όλα τα μέλη της οργάνωσης που έχουν εγγραφεί στο 
κεντρικό μητρώο των μελών τουλάχιστον 45 μέρες πριν την ημερομηνία πραγματοποίησης του 
Συνεδρίου και τα μέλη που έχουν τακτοποιημένες τις ταμιακές τους υποχρεώσεις προς την 
Οργάνωση. Νοείται ότι τα εγγεγραμμένα μέλη, μπορούν να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους 
υποχρεώσεις προς το Σύνδεσμο στο Συνέδριο, με ευθύνη των Επαρχιακών Γραμματειών. Οι 
εργασίες του συνεδρίου διεξάγονται διαδικαστικά όπως και οι εργασίες της Επαρχιακής Εκλογικής 
Συνέλευσης. 

27.3. Των εργασιών του Επαρχιακού Συνεδρίου προεδρεύει ο Πρόεδρος η  ο Γενικός Γραμματέας, 
μετά των μελών της Εκτελεστικής Γραμματείας και των μελών της Επαρχιακής Γραμματείας, οι 
οποίοι αποτελούν το Προεδρείο της Συνέλευσης και λειτουργούν και ως εφορευτική επιτροπή.  

ΑΡΘΡΟ 28: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

28.1. Εγκρίνει την έκθεση δράσης του Επαρχιακού Γραμματέα, την οποία κατάθεσε στο Επαρχιακό 
Συμβούλιο. Εγκρίνει και ελέγχει την οικονομική έκθεση που υποβάλλει ο Επαρχιακός Ταμίας.  

28.2. Συνέρχεται ταυτόχρονα με την Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση κάθε πέντε (5) χρόνια.  

 

ΑΡΘΡΟ 29: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  

29.1. Εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διαδικασίες του Παγκύπριου Συνεδρίου.  

ΑΡΘΡΟ 30: ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

30.1. Το Επαρχιακό Συμβούλιο περιλαμβανομένης και της Επαρχιακής Γραμματείας είναι 
εικοσιεξαμελές και εκλέγεται από τις Τακτικές Επαρχιακές Εκλογικές Συνελεύσεις κάθε πέντε (5) 
χρόνια εκτός αν υπάρξει παραίτηση των 3/5 τουλάχιστον των μελών του οπότε συγκαλείται έκτακτο 
Συνέδριο για εκλογή νέου Επαρχιακού Συμβουλίου. 

30.2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Επαρχιακό Συμβούλιο έχουν όλα τα εκλελεγμένα μέλη  του 
Ανωτάτου Αγροτικού συμβουλίου της επαρχίας, χωρίς δικαίωμα ψήφου.  
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30.3. Το Επαρχιακό Συμβούλιο εποπτεύει, ελέγχει και συντονίζει τη λειτουργία των Τοπικών και 
Κλαδικών Επιτροπών και των Επαρχιακών Στελεχών και μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων 
του Επαρχιακού Συνεδρίου και των άλλων ανωτέρων συλλογικών οργάνων του Συνεδρίου. 

30.4. Το Επαρχιακό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά μια φορά κάθε τρεις μήνες και έκτακτα όταν 
ζητηθεί από την Επαρχιακή Γραμματεία ή από το 1/3 των μελών του. 

30.5. Το Επαρχιακό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάσει ταυτόχρονα με την Επαρχιακή Γραμματεία.  

30.6. Το Επαρχιακό Συμβούλιο δύναται να εκχωρήσει τις αρμοδιότητες του για χειρισμό τρεχόντων 
θεμάτων στην Επαρχιακή Γραμματεία στην οποία θα συμμετέχει και ο Επαρχιακός Γραμματέας επί 
Αγροτικών θεμάτων του ΔΗΣΥ. 

ΑΡΘΡΟ 31: ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ  

31.1. Η Επαρχιακή Γραμματεία συνέρχεται τακτικά κάθε μήνα.  

31.2. Εξετάζει, εγκρίνει ή απορρίπτει αιτήσεις για εγγραφή μελών.  

31.3. Η Επαρχιακή Γραμματεία υποβάλλει τις αποφάσεις της για ενημέρωση στο Επαρχιακό 
Συμβούλιο κατά τις τριμηνιαίες συνεδριάσεις του. 

31.4. Η Επαρχιακή Γραμματεία έχει την ευθύνη αρχειοθέτησης των πρακτικών των συνεδριάσεων 
της, τα οποία θα αποστέλνονται ανά εξάμηνο στα Κεντρικά Γραφεία για κεντρική αρχειοθέτηση.   

31.5. Έχει την ευθύνη να καταθέτει όλες τις αποδείξεις που αφορούν έσοδα – έξοδα (εισπράξεις, 
πληρωμές, τιμολόγια κτλ) προς τον λογιστή / ελεγκτή του Συνδέσμου στα διαστήματα που 
επιβάλλεται για τον λογιστικό έλεγχο.  

31.6. Λόγω της κρατικής χορηγίας που απολαμβάνει ο Παναγροτικός Σύνδεσμος Κύπρου, έχει την 
υποχρέωση να τηρεί λογιστικά διεθνών προδιαγραφών. Πέραν τούτου, οφείλει να καταθέτει 
ενοποιημένους λογαριασμούς βάση της σχετικής νομοθεσίας. Οι Επαρχιακές Γραμματείες έχουν την 
ευθύνη της θετικής και άμεσης ανταπόκρισης προς αυτή την υποχρέωση.  

ΑΡΘΡΟ 32: ΤΟΠΙΚΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ     

Σε κάθε χωριό και κωμόπολη ιδρύονται Τοπικοί Αγροτικοί Σύνδεσμοι που έχουν τις κόλουθες 
αρμοδιότητες: 

32.1.Να δέχονται αιτήσεις προς εγγραφή νέων μελών τις οποίες θα αποστέλλουν στις Επαρχιακές 
Γραμματείες εντός 7 ημερών, και να εισπράττουν τις συνδρομές που καθορίζει το Ανώτατο Αγροτικό 
Συμβούλιο.  

32.2. Να επιλαμβάνονται και να προωθούν προς την Επαρχιακή Γραμματεία και τα άλλα συλλογικά 
όργανα του κόμματος τα τοπικά προβλήματα που αφορούν τους αγρότες και κτηνοτρόφους. 
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32.3. Να διαφωτίζουν τους κατοίκους πάνω στις αποφάσεις της οργάνωσης και να εργάζονται για 
την υλοποίησή τους. 

32.4. Τα μέλη κάθε Τοπικού Αγροτικού Συνδέσμου συνέρχονται σε Γενική Συνέλευση και εκλέγουν 
την πενταμελή Τοπική Αγροτική Επιτροπή που καταρτίζεται σε σώμα εκλέγοντας τον Τοπικό 
Γραμματέα, τον Τοπικό Οργανωτικό Γραμματέα, τον Τοπικό Ταμία, το Βοηθό Τοπικό Γραμματέα και 
το Βοηθό Τοπικό Οργανωτικό.  

32.5. Οι Τοπικοί Σύνδεσμοι δεν επιτρέπεται να έχουν ξεχωριστό ταμείο από αυτό της οικείας 
επαρχίας.  

32.6.  Όπου ήδη υπάρχει οργανωμένος ή / και γραμμένος στις αρμόδιες αρχές αγροτικός τοπικός 
σύνδεσμος με τη γνωστή επωνυμία Αγροτικός Τοπικός Σύνδεσμος ή με άλλο όνομα μπορεί να 
ενταχθεί στις τάξεις της οργάνωσης με απόφαση του συνδέσμου και να εγγραφούν αυτόματα τα 
μέλη της στην οργάνωση. 

ΑΡΘΡΟ 33: ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ   

33.1. Σύσταση Αγροτικών Κλάδων   

33.1.1. Για την προστασία και προαγωγή των επί μέρους επαγγελματικών συμφερόντων των 
διαφόρων αγροτικών τάξεων την καλύτερη επίτευξη των σκοπών που επιδιώκει ο Π.Σ., την 
αποτελεσματικότερη λειτουργία του Π.Σ., συστήνονται μέσα στους κόλπους του Συνδέσμου, Κλάδοι 
μελών, με όμοια ή συναφή επαγγέλματα. Μέλη ενός Κλάδου που εντάσσονται σε άλλη αγροτική 
κατηγορία γίνονται μέλη του νέου Αγροτικού Κλάδου. 

33.1.2. Για τη σύσταση ενός κλάδου απαιτούνται τουλάχιστον εικοσιπέντε (25) μέλη. Αγροτικές 
ομάδες που αριθμούν λιγότερα από 25 μέλη συνενώνονται με άλλο συναφή επαγγελματικό 
αγροτικό κλάδο και αποτελούν ενιαίο κλάδο. 

33.1.3. Η σύσταση των Αγροτικών Κλάδων και η επαγγελματική τους σύνθεση αποφασίζεται από το 
Ανώτατο Αγροτικό Συμβούλιο η δε λειτουργία τους όπου προκύψει ανάγκη ρυθμίζεται με 
Κανονισμούς. 

33.2. Κλαδικοί Αγροτικοί  Σύνδεσμοι  

   33.2.1.Κλαδική Αλιείας / Ιχθυοτροφίας   

33.2.2. Κλαδική Αγελαδοτροφίας   

33.2.3. Κλαδική Αιγοπροβατοτροφίας   

33.2.4. Κλαδική Χοιροτροφίας   

33.2.5. Κλαδική Πτηνοτροφίας   

 

http://www.panagrotikos.org.cy/sub_cat/meli/epitropes/psaradon.htm
http://www.panagrotikos.org.cy/sub_cat/meli/epitropes/xirotrofon.htm
http://www.panagrotikos.org.cy/sub_cat/meli/epitropes/melisso.htm
http://www.panagrotikos.org.cy/sub_cat/meli/epitropes/elaio.htm
http://www.panagrotikos.org.cy/sub_cat/meli/epitropes/antho.htm
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33.2.6. Κλαδική Μελισσοκομίας   

33.2.7. Κλαδική Σιτοπαραγωγών / Σιτοκαλλιεργητών  

33.2.8. Κλαδική Πατατοκαλλιέργειας   

33.2.9. Κλαδική Ελαιοπαραγωγών / Λάδι   

33.2.10. Κλαδική Ανθοκαλλιέργειας  

 33.2.11. Κλαδική Αρωματικών Φυτών  

 33.2.12. Κλαδική Μπανανοκαλλιέργειας   

 33.2.13.  Κλαδική  Θερμοκηπίων (Θερμοκηπιούχων ) 

33.2.14. Κλαδική Οπωροκηπευτικών 

33.2.15. Κλαδική Εσπεριδοειδών  

 33.2.16. Κλαδική  Χαρουπιών  

 33.2.17. Κλαδική Αμπελιών  

 33.2.18. Κλαδική Φθαρτών / Χόρτα δέσμης   

33.2.19. Κλαδική Βιολογικής Παραγωγής Ζωικής / Φυτικής  

33.3. Νοείται ότι θα ιδρύονται νέοι Κλαδικοί Αγροτικοί Σύνδεσμοι, όταν και όπου προκύψει ανάγκη.  

ΑΡΘΡΟ 34: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ   

Ο Πρόεδρος του Παναγροτικού Συνδέσμου εκλέγεται από το Παγκύπριο Συνέδριο και προεδρεύει 
των συνεδριάσεων του Ανωτάτου Αγροτικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Γραμματείας (και 
μαζί με το Γενικό Γραμματέα φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων τους). Υπογράφει με τον 
Γενικό Γραμματέα τα πρακτικά των Συνεδριάσεων των πιο πάνω οργάνων. Υπογράφει επίσης μαζί 
με το Γενικό Γραμματέα είτε μαζί είτε ξεχωριστά την αλληλογραφία του συνδέσμου. Εκπροσωπεί 
μαζί με το Γενικό Γραμματέα το Σύνδεσμο στο εσωτερικό και προβαίνει μαζί με το Γενικό Γραμματέα 
όταν είναι απαραίτητο στη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων.  

ΑΡΘΡΟ 35: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   

35.1. Ο Γενικός Γραμματέας είναι εκτελεστικός.  

http://www.panagrotikos.org.cy/sub_cat/meli/epitropes/aroma.htm
http://www.panagrotikos.org.cy/sub_cat/meli/epitropes/banana.htm
http://www.panagrotikos.org.cy/sub_cat/meli/epitropes/sitiron.htm
http://www.panagrotikos.org.cy/sub_cat/meli/epitropes/thermokip.htm
http://www.panagrotikos.org.cy/sub_cat/meli/epitropes/oporo.htm
http://www.panagrotikos.org.cy/sub_cat/meli/epitropes/pataton.htm
http://www.panagrotikos.org.cy/sub_cat/meli/epitropes/aigoprov.htm
http://www.panagrotikos.org.cy/sub_cat/meli/epitropes/esperido.htm
http://www.panagrotikos.org.cy/sub_cat/meli/epitropes/esperido.htm
http://www.panagrotikos.org.cy/sub_cat/meli/epitropes/ptinotrofon.htm
http://www.panagrotikos.org.cy/sub_cat/meli/epitropes/agelado.htm
http://www.panagrotikos.org.cy/sub_cat/meli/epitropes/xaroupion.htm
http://www.panagrotikos.org.cy/sub_cat/meli/epitropes/ambelion.htm
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35.2. Ο Γενικός Γραμματέας συντονίζει και εποπτεύει τη λειτουργία και τη δράση των συλλογικών 
οργάνων και των αξιωματούχων της Οργάνωσης ώστε να τηρούνται οι διατάξεις του καταστατικού 
και να τηρούνται και εφαρμόζονται οι αποφάσεις του Παγκυπρίου Συνεδρίου. 

35.3. Ο Γενικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος για τη σύγκληση των συνεδριών της Εκτελεστικής 
Γραμματείας, του Ανωτάτου Αγροτικού Συμβουλίου της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης και του 
Παγκυπρίου Συνεδρίου, καταρτίζει με βοήθεια του Πρόεδρου του Συνδέσμου η της Εκτελεστικής 
Γραμματείας την Ημερήσια Διάταξη των συνεδριάσεων των πιο πάνω συλλογικών οργάνων και 
φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων των. 

35.4. Προβαίνει σε πλήρη ενημέρωση όλων των συλλογικών οργάνων του συνδέσμου επί παντός 
θέματος που αφορά το σύνδεσμο και φροντίζει για την τήρηση των πρακτικών της αλληλογραφίας 
και για τη διεκπεραίωση κάθε τρεχούσης φύσεως εργασίας. 

35.5. Υπογράφει όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με την αλληλογραφία και των συνεδριάσεων των 
πιο πάνω συλλογικών οργάνων. 

35.6. Μελετά και επεξεργάζεται τα διάφορα προβλήματα ή θέματα του Συνδέσμου και προβαίνει 
στη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων. Προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ύστερα από 
σχετική συνεννόηση με τον Πρόεδρο, για κάθε επείγον θέμα που τυχόν να προκύψει.  

35.7. Είναι υπεύθυνος για την προώθηση των δημοσίων σχέσεων της οργάνωσης καθώς και των 
σχέσεων της με τις συνδικαλιστικές Οργανώσεις και Συνδέσμους του εσωτερικού και εξωτερικού, 
μέσα στα πλαίσια της πολιτικής που καθορίζει ο Παναγροτικός Σύνδεσμος. 

35.8. Η μισθοδοσία του Γενικού Γραμματέα, ως επίσης και τα άλλα συναφή έξοδα που απορρέουν 
από τη δράση και τις δραστηριότητες του, καθορίζονται από την Εκτελεστική Γραμματεία στη πρώτη 
συνεδρία μετά την εκλογή. Νοείται επίσης ότι η σχετική απόφαση θα αλλοιώνεται μετά από αύξηση 
μισθού, Α.Τ.Α. η δικαιολογημένης αίτησης για απρόβλεπτα έξοδα.    

 

ΑΡΘΡΟ 36: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   

Είναι υπεύθυνος για την οργανωτική δράση του Συνδέσμου, παρακολουθεί την οργανωτική του 
διάρθρωση και υποβάλλει εισηγήσεις για βελτίωση της. Υποβάλλει σχέδια οργανωτικών 
κανονισμών, εκθέσεις, εισηγήσεις και προγράμματα προς την Εκτελεστική Γραμματεία και Ανώτατο 
Αγροτικό Συμβούλιο για τα διάφορα οργανωτικά προβλήματα που απασχολούν τον Σύνδεσμο. Τηρεί 
μητρώο όλων των μελών του Συνδέσμου και ελέγχει την τήρηση των επαρχιακών μητρώων μελών. 

ΑΡΘΡΟ 37: ΓΕΝΙΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ 

37.1. Ο Γενικός Ταμίας είναι υπεύθυνος για την οικονομική διαχείριση της οργάνωσης και μεριμνά 
για την είσπραξη συνδρομών και εισφορών και την περισυλλογή των αναγκαίων χρημάτων που 
απαιτούνται για την συντήρηση και λειτουργία της οργάνωσης. 
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37.2. Ο Γενικός Ταμίας υποβάλλει ετήσια ή όποτε χρειάζεται, εκθέσεις προς το Ανώτατο Αγροτικό 
Συμβούλιο σχετικά με την οικονομική κατάσταση της οργάνωσης και προϋπολογισμό εσόδων και 
εξόδων στο Παγκύπριο Συνέδριο προς το οποίο λογοδοτεί. 

37.3. Ο Γενικός Ταμίας είναι υπεύθυνος για την τήρηση των απαραίτητων λογιστικών βιβλίων και 
τον έλεγχο των Ταμείων των Επαρχιακών Συμβουλίων, Τοπικών Συνδέσμων όπως των εσόδων και 
εξόδων των. 

37.4. Ο Γενικός Ταμίας είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση του Κεντρικού Ταμείου όπου 
συγκεντρώνονται και κατατίθενται όλα τα έσοδα του Συνδέσμου ανεξάρτητα από που προέρχονται. 
Ο τραπεζικός λογαριασμός του Παναγροτικού λειτουργεί με δύο από τις υπογραφές των ακόλουθων 
τριών αξιωματούχων: του Γενικού Ταμία και ή του Προέδρου ή του Γενικού Γραμματέα. Για σκοπούς 
εύρυθμης λειτουργίας του Συνδέσμου, σε περίπτωση άρνησης ή κωλύματος του Γενικού Ταμία να 
υπογράψει επιταγές, τότε οι επιταγές υπογράφονται από τον Γενικό Γραμματέα και τον Πρόεδρο, με 
απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας.   

ΑΡΘΡΟ 38: ΒΟΗΘΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ  

38.1. Η κατανομή των καθηκόντων στους Βοηθούς Γενικούς Γραμματείς γίνεται υπό του Γενικού 
Γραμματέα και κατόπιν σχετικής έγκρισης της Εκτελεστικής Γραμματείας. 

38.2. Οι Βοηθοί Γενικοί Γραμματείς βοηθούν  το Γενικό Γραμματέα στην εκτέλεση των καθηκόντων 
του.   

38.3. Οι Βοηθοί Γενικοί Γραμματείς ενημερώνουν λεπτομερώς το Γενικό Γραμματέα πάνω σε όλα τα 
θέματα που χειρίζονται. Εκτελούν οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα τους ανατεθούν από την 
Εκτελεστική Γραμματεία. 

ΑΡΘΡΟ 39: ΒΟΗΘΟΣ ΤΑΜΙΑΣ – ΕΝΑΣ ΕΚ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΟΥ ΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ  

39.1. Η κατανομή των καθηκόντων του Βοηθού Ταμία γίνεται υπό του Γενικού Ταμία και κατόπιν 
σχετικής έγκρισης της Εκτελεστικής Γραμματείας. 

39.2. Ο Βοηθός Ταμίας βοηθά το Γενικό Ταμία στην εκτέλεση των καθηκόντων του και τον 
ενημερώνει λεπτομερώς πάνω σε όλα τα θέματα που χειρίζεται.  

ΑΡΘΡΟ 40: ΠΑΥΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  

40.1. Ασύγγνωστη διαγωγή ή αδράνεια στην εκτέλεση καθηκόντων 

40.1. 1. Σε περίπτωση που αξιωματούχος του Συνδέσμου επιδεικνύει αδράνεια στην εκτέλεση των 
καθηκόντων του ώστε να μειώνεται η απόδοση του τομέα του η να μην αποδίδει τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα στον τομέα του, το Ανώτατο Αγροτικό Συμβούλιο δικαιούται να τον παύσει και να 
προβεί σε αντικατάσταση του με βάση τη διαδικασία που προνοείται από το παρών καταστατικό.  
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40.1.2. Σε περίπτωση που αξιωματούχος του Παναγροτικού Συνδέσμου, κατέχει θέση σε 
οποιαδήποτε επιτροπή στην οποία προτάθηκε να καταλάβει από/ η λόγω του Συνδέσμου και 
επιδεικνύει αδράνεια στην εκτέλεση των καθηκόντων του, ώστε να μειώνεται η απόδοση του τομέα 
του η να μην αποδίδει τα αναμενόμενα αποτελέσματα στον τομέα του, το Ανώτατο Αγροτικό 
Συμβούλιο δικαιούται να στερήσει το δικαίωμα επανεκλογής η επαναδιορισμού του υπό την 
ιδιότητα του ως μέλος η αξιωματούχου του Παναγροτικού Συνδέσμου.  

40.2. Διαδικασία διερεύνησης καταγγελίας που αφορά τα άρθρο 40.1.      

40.2.1. Κάθε αναφορά για αδράνεια στην εκτέλεση καθήκοντος αποστέλλεται στην Εκτελεστική 
Γραμματεία και συνοδεύεται από αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν την καταγγελία.  

40.2.2. Η Εκτελεστική Γραμματεία καλεί τον υπό καταγγελία, τον ενημερώνει για τις καταγγελίες και 
διερευνά το θέμα. Αν η καταγγελία υποβλήθηκε από Επαρχιακό Συμβούλιο, τότε η Εκτελεστική 
Γραμματεία καλεί το Ανώτατο Αγροτικό Συμβούλιο να συζητήσει την καταγγελία. Στις άλλες 
περιπτώσεις, εναπόκειται στη κρίση της Εκτελεστικής Γραμματείας αν θα καλέσει το Ανώτατο 
Συμβούλιο για να συζητήσει τη καταγγελία.  

40.2.3. Το Ανώτατο Αγροτικό Συμβούλιο αφού ακούσει τις καταγγελίες και τον υπό καταγγελία, 
αποφασίζει τελεσίδικα.  

40.3. Επανειλημμένες, συνεχής και αδικαιολόγητες απουσίες  

40.3.1. Μέλος Τοπικής Επιτροπής του Συνδέσμου που απουσιάζει αδικαιολόγητα για 4 συνεχείς 

φορές από συνεδριάσεις της Τοπικής Επιτροπής, παύει να είναι μέλος της επιτροπής αυτής, αν έτσι 

αποφασίσει το Επαρχιακό Συμβούλιο της Επαρχίας στην οποία ανήκει η Τοπική Επιτροπή.  

 

40.3.2. Μέλος οποιουδήποτε άλλου Συλλογικού Οργάνου του Συνδέσμου, που απουσιάζει 

αδικαιολόγητα για 4 συνεχείς φορές από συνεδρίαση του Συλλογικού Οργάνου, παύει να είναι 

μέλος του Συλλογικού αυτού Οργάνου, αν έτσι αποφασίσει το Ανώτατο Αγροτικό Συμβούλιο.   

 
ΑΡΘΡΟ 41. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ Η ΑΛΛΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ  

 

41.1. Διαδικασία αντικατάστασης λόγω παραίτησης, παύσης, θανάτου, αποβολής, διαγραφής, 

αδράνειας στην εκτέλεση καθηκόντων, ή επανειλημμένης απουσίας από συνεδριάσεις του 

Συλλογικού Οργάνου στο οποίο ανήκει και γενικά σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από το 

Καταστατικό. Νοείται ότι στη περίπτωση παραίτησης μέλους του Συλλογικού Οργάνου  του 

Συνδέσμου υποβάλλεται γραπτώς και ενυπογράφως από τον ενδιαφερόμενο, απευθύνεται προς το 

Όργανο στο οποίο είναι μέλος και αποστέλνεται στον Προεδρεύοντα του Συλλογικού Οργάνου, ο 

οποίος ενημερώνει και την Εκτελεστική Γραμματεία.   

 

41.2. Σε περίπτωση παραίτησης 3/5 από τα μέλη συλλογικού οργάνου, προκηρύσσονται εκλογές για 

όλες τις θέσεις του συλλογικού οργάνου.  
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41.3. Σε περίπτωση κενώσεως θέσης σε Τοπική Επιτροπή, συγκαλούνται όλα τα μέλη της Τοπικής 

Ένωσης σε Συνέλευση, προς διεξαγωγή εκλογής για τη πλήρωση της θέσης. Την σχετική συνεδρίαση 

συγκαλεί η αντίστοιχη Επαρχιακή Γραμματεία του Συνδέσμου με κοινοποίηση. Υποψηφιότητες 

υποβάλλονται γραπτώς στην αντίστοιχη Επαρχιακή Γραμματεία, μέχρι και 7 μέρες πριν την 

ημερομηνία της εκλογής.  

 

41.4. Σε περίπτωση κενώσεως θέσης σε Επαρχιακή Γραμματεία, το Επαρχιακό Συμβούλιο σε κοινή 

συνεδρίαση με τους αντιπροσώπους της επαρχίας στο Ανώτατο Αγροτικό Συμβούλιο, εκλέγει 

αντικαταστάτη. Την κοινή συνεδρίαση συγκαλεί η αντίστοιχη Επαρχιακή Γραμματεία του Συνδέσμου 

με κοινοποιήσεις και δημοσίευση στον Τύπο. Υποψηφιότητες υποβάλλονται γραπτώς στην 

αντίστοιχη Επαρχιακή Γραμματεία, μέχρι και 7 μέρες πριν την ημερομηνία της εκλογής.  

 

41.5. Σε περίπτωση κενώσεως θέσης μέλους του Επαρχιακού Συμβουλίου, το Επαρχιακό Συμβούλιο 

προχωρεί σε εκλογή αντικαταστάτη. Τη σχετική συνεδρίαση συγκαλεί η Επαρχιακή Γραμματεία, με 

κοινοποιήσεις και δημοσίευση στον Τύπο. Υποψηφιότητες υποβάλλονται γραπτώς στην αντίστοιχη 

Επαρχιακή Γραμματεία, μέχρι και 7 μέρες πριν την ημερομηνία της εκλογής.  

 

41.6. Σε περίπτωση κενώσεως θέσης μέλους του Ανωτάτου Αγροτικού Συμβουλίου. το Ανώτατο 

Αγροτικό Συμβούλιο εκλέγει αντικαταστάτη.  Την συνεδρίαση συγκαλεί η Εκτελεστική Γραμματεία 

βάση της σχετικής διαδικασίας, με κοινοποίηση. Υποψηφιότητες υποβάλλονται γραπτώς στην 

Εκτελεστική Γραμματεία, μέχρι και 7 μέρες πριν την ημερομηνία της εκλογής.  

41.7. Σε περίπτωση αντικατάστασης αξιωματούχου η άλλου οργάνου εκλεγόμενου από Επαρχιακή 
Εκλογική Συνέλευση, ο  αντικαταστάτης, για το υπόλοιπο της θητείας, εκλέγεται από το Επαρχιακό 
Συμβούλιο.    

41.8. Σε περίπτωση αντικατάστασης αξιωματούχου εκλεγόμενου από Παγκύπρια Εκλογική 
Συνέλευση, ο  αντικαταστάτης, για το υπόλοιπο της θητείας,  εκλέγεται από το Ανώτατο Αγροτικό 
Συμβούλιο.    

41.9. Παυθείς αξιωματούχος δεν δικαιούται να υποβάλει υποψηφιότητα για οποιαδήποτε θέση 
στον Σύνδεσμο, για όσο χρόνο ήθελε αποφασίσει το όργανο που τον παύει.  

41.10. Η ψηφοφορία είναι μυστική.  

 

41.11. Η θητεία του εκλεγόμενου η του συλλογικού οργάνου σε κενωθείσα θέση η θέσεις, λήγει 

κατά τον  ίδιο χρόνο που θα έληγε η θητεία αυτού η αυτών που κατείχαν προηγουμένως τη θέση η 

τις θέσεις.     

 

41.12. Σε περίπτωση που υπάρξει κενωθείσα θέση καίριας σημασίας ως προς την εύρυθμη 

λειτουργία συλλογικού οργάνου ή του Συνδέσμου, η Εκτελεστική Γραμματεία ορίζει αντικαταστάτη 

μέχρι τη πραγματοποίηση  των εκλογών προς αντικατάσταση του.   
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ΑΡΘΡΟ 42: ΠΟΡΟΙ – ΚΕΦΑΛΑΙΑ   

Οι πόροι του Παναγροτικού Συνδέσμου καθορίζονται ως ακολούθως: 

42.1.1. Δικαίωμα εγγραφής και ετήσια συνδρομή των μελών, τα οποία ορίζονται από το Ανώτατο 
Αγροτικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση της Εκτελεστικής Γραμματείας.  

42.1.2. Έκτακτες εισφορές μελών ή φίλων του Παναγροτικού Συνδέσμου. 

42.1.3.  Έρανοι πωλήσεις εντύπων ή/ και τα προϊόντα συνεστιάσεων παραστάσεων ή 
χοροεσπερίδων. 

42.1.4. Δωρεές ή κληροδοτήματα φίλων του Παναγροτικού Συνδέσμου.   

42.2. Όλοι οι πόροι του Παναγροτικού Συνδέσμου, έρανοι, δωρεές, κληροδοτήματα κλπ δέον όπως 
περισυλλέγονται δια λογαριασμό του Παναγροτικού Συνδέσμου και κατατίθενται στο Κεντρικό 
Ταμείο. Ο Γενικός Ταμίας και ο Βοηθός Γενικός Ταμίας, θα ρυθμίζουν την κάλυψη και αντιμετώπιση 
των αναγκών και εύρυθμης λειτουργίας του Συνδέσμου. Τα δικαιώματα εγγραφής και οι ετήσιες 
συνδρομές των μελών, είναι αποκλειστική ευθύνη των Επαρχιακών Γραμματειών.     

42.3. Τα κεφάλαια του Παναγροτικού Συνδέσμου θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς δια την 
προβολή και προώθηση και υλοποίηση των προγραμμάτων του Συνδέσμου και των επιμέρους 
σωμάτων του, τόσον εντός όσον και εκτός της Κύπρου, προς προαγωγή των σκοπών του παρόντος 
καταστατικού. 

42.4. Ο Παναγροτικός Σύνδεσμος θα χρησιμοποιεί κεφάλαια και για την αγορά ακινήτου ή κινητής 
περιουσίας, καθώς και ενοικίαση τοιαύτης, δια τη χρήση των διαφόρων οργάνων του προς 
εξυπηρέτηση των σκοπών του, το διορισμό εμμίσθου προσωπικού όπου και όταν κρίνεται 
αναγκαίον, καθώς και δια την έκδοση και κυκλοφορία πληροφοριακών δελτίων, εφημερίδων, 
περιοδικών ή άλλων διαφωτιστικών εντύπων, ως επίσης και για όλες τις δράσεις και 
δραστηριότητες του Συνδέσμου.  

42.5. Τα εισοδήματα και η περιουσία του Παναγροτικού Συνδέσμου οπονθενδήποτε προερχόμενα 
θα χρησιμοποιούνται μόνον δια την προαγωγή των σκοπών του, όπως αυτοί εκτίθενται στο παρόν 
καταστατικό και ουδέν μέρος τούτων θα πληρώνεται η μεταφέρεται αμέσως η εμμέσως ως 
μέρισμα, επιμέρισμα (bonus), δωρεάν η με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ως κέρδος εις τα μέλη του 
Παναγροτικού Συνδέσμου.  

42.6. Νοουμένου ότι ουδέν των πιο πάνω διαλαμβανομένων θα εμποδίζει την πληρωμή καλή τη 
πίστη εύλογου και αρμοζούσης αμοιβής σε υπάλληλο του Παναγροτικού Συνδέσμου σε ανταμοιβή 
για υπηρεσία πραγματικά παραχθείσα στον Παναγροτικό Σύνδεσμο, ούτε θα εμποδίζει την 
πληρωμή τόκου επί εύλογου επιτοκίου για χρήματα που έχουν δανεισθεί προς τον Παναγροτικό 
Σύνδεσμο Κύπρου η την πληρωμή εύλογου και αρμόζοντος ενοικίου για ακίνητα που έχουν 
εκμισθωθεί η ενοικιαστεί προς τον Παναγροτικό Σύνδεσμο.    

 



31 
 

ΑΡΘΡΟ 43: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

43.1. Το Ανώτατο Αγροτικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Εκτελεστικής Γραμματείας, αφού τον 
εγκρίνει, διορίζει ένα εγκεκριμένο λογιστή / ελεγκτή για τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης και 
όλων λογιστικών θεμάτων τόσο του κεντρικού Παναγροτικού Συνδέσμου όσο και των επαρχιών.   

43.2. Ο λογιστής / ελεγκτής είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο. Οι εκθέσεις του λογιστή / ελεγκτή δέον 
όπως υποβάλλονται 15 μέρες προ της πραγματοποίησης Επαρχιακών ή Παγκυπρίων Συνεδρίων στην 
Εκτελεστική Γραμματεία.   

43.3. Οι εκθέσεις του λογιστή / ελεγκτή κυκλοφορούν με την ημερήσια διάταξη των Συνεδρίων και 
κοινοποιούνται πριν από τα Συνέδρια από την Εκτελεστική Γραμματεία.   

ΑΡΘΡΟ 44: ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ 

Τον Παναγροτικό Σύνδεσμο εκπροσωπούν ενώπιον οιουδήποτε νομικού δικαστικού ή άλλου 
σώματος ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, ο Γενικός Οργανωτικός, ο Γενικός Ταμίας και οι Βοηθοί 
Γενικοί Γραμματείς, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν τον Παναγροτικό Σύνδεσμο εις πάσαν εξώδικο 
τραπεζική ή άλλην οικονομικής μορφής και δεσμεύσεως συναλλαγή, με την επιφύλαξη των Άρθρων 
34, 35.5., 35.7. και 37.4., και κατόπιν γραπτής εξουσιοδότησης.  

ΑΡΘΡΟ 45: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ      

45.1. Τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις άρθρων του Καταστατικού, αλλαγές, διαγραφές ή προσθήκες 
που δεν θα αλλοιώνουν τους σκοπούς του Παναγροτικού Συνδέσμου, θα γίνονται εις ειδικά 
καταστατικά συνεδρία τα οποία συγκαλούνται επί τούτου κατόπιν γραπτής αιτήσεως 3 τουλάχιστον 
Επαρχιακών Συμβουλίων, κανονικών μελών του Παναγροτικού Συνδέσμου ή με απόφαση του 
Ανώτατου Αγροτικού Συμβουλίου.  

45.2. Η Εκτελεστική Γραμματεία, δύναται να εισηγηθεί προς το Ανώτατο Αγροτικό Συμβούλιο τη 
συγκρότηση 5μελούς Καταστατικής Επιτροπής (AD HOC), της οποίας θα προεδρεύει ο Γενικός 
Γραμματέας και η οποία θα περιλαμβάνει και 1 εκπρόσωπο των Επαρχιακών Γραμματέων, η οποία 
αφού διαβουλευθεί, εξετάσει και εγκρίνει τις εισηγήσεις, καταθέτει το τελικό κείμενο για έγκριση 
από την Εκτελεστική Γραμματεία, πριν αυτό κατατεθεί προς έγκριση στο Καταστατικό Συνέδριο.   

45.3. Η Εκτελεστική Γραμματεία οφείλει να ενημερώσει σχετικά τις Επαρχιακές Γραμματείες 
τουλάχιστον 2 μήνες πριν την ημερομηνία του Καταστατικού Συνεδρίου και οι Επαρχιακές 
Γραμματείες, οφείλουν να υποβάλουν τις απόψεις ή τις εισηγήσεις τους γραπτώς, εντός 30 ημερών.   

45.4. Αντίγραφα του τελικού κείμενου που θα κατατεθεί στο Καταστατικό Συνέδριο προς έγκριση, 
δέον όπως κοινοποιούνται 7 ημέρες προ του Συνεδρίου.  

45.5. Το Παγκύπριο Καταστατικό Συνέδριο έχει δικαιοδοσία τροποποίησης του   καταστατικού 
πλειοψηφικά, νουμένου ότι υπάρχει παρουσία 120 μελών. Μετά το πέρας ½ ώρας, οι παρόντες 
θεωρούνται απαρτία, νοουμένου ότι υπάρχει τουλάχιστον ο μισός αριθμός από ότι προνοείται.  
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ΑΡΘΡΟ 46: ΔΙΑΛΥΣΗ   

46.1. Σε περίπτωση που συντρέχει οποιοσδήποτε λόγος ως προνοείται υπό του άρθρου 24 του περί 
λειτουργίας Σωματείων Νόμος,αρ.57/1972 τότε διαλύεται και ανακοινώνεται στις αρμόδιες αρχές. 

46.2. Τα κεφάλαια του Παναγροτικού Συνδέσμου περιέχονται εις Φιλανθρωπικά Ιδρύματα ή 
Σωματεία, ή οπουδήποτε αλλού αποφασίσει το Ανώτατο Αγροτικό Συμβούλιο πριν διαλυθεί. Την 
όλη διαδικασία διαλύσεως του Συνδέσμου και διαθέσεως των εναπομεινάντων Κεφαλαίων τον 
αναλαμβάνουν δύο οριζόμενοι προς τούτο εκκαθαριστές οι οποίοι υποβάλλουν έκθεση 
εκκαθαρίσεως εις τον Έφορο Εγγραφής Σωματείων. Νοείται ότι διάλυση τοπικών Αγροτικών 
Συνδέσμων ή Επαρχιακών Συμβουλίων δεν οδηγεί εις διάλυση του Παναγροτικού Συνδέσμου, όστις 
προβαίνει εις τις εσωτερικές αναβαθμίσεις και ανακατατάξεις. 


