
 

 

 

 

 

 

 

 
Κεφάλαιο 1:  
ΔΠΩΝΤΜΙΑ,ΈΓΡΑ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ  

Άρθρο 1 

Ιδξχεηαη παγθχπξην, επαγγεικαηηθφ θαη δενληνινγηθφ, κε θεξδνζθνπηθφ Σσκαηείν, 

κε ηελ επσλπκία «ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΔΝΩΗ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΔΣΑΦΡΑΣΩΝ 

ΚΑΙ ΓΙΔΡΜΗΝΔΩΝ – ΠΔΠΣΤΜΔΓΙ», ην νπνίν απνηειεί λνκηθφ πξφζσπν, έρεη 

φιεο ηηο ηδηφηεηεο λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη δηέπεηαη απφ ηνπο πεξί Σσκαηείσλ θαη 

Ιδξπκάησλ θαη γηα άιια Σπλαθή Θέκαηα Νφκνπο ηνπ 2017 θαη 2018.   

 

Άρθρο 2 

Η Παγθχπξηα Έλσζε Πηπρηνχρσλ Μεηαθξαζηψλ θαη Γηεξκελέσλ – ΠΔΠΤΥΜΔΓΙ 

έρεη έδξα ηε Λεπθσζία. Γηεχζπλζε επηθνηλσλίαο είλαη: pancyuti@gmail.com θαη ε 

ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε είλαη ε: 1
εο

 Απξηιίνπ 41
Α
, CY-2310 Λεπθσζία, Τ.Θ. 28054, 

CY-2090 Σηξφβνινο.    

 

Άρθρο 3 

Μέιε Μεηαθξαζηέο ή/θαη Γηεξκελείο είλαη θπζηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ 

παξαθνινπζήζεη επηηπρψο ζε Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα, πξνπηπρηαθφ εηδηθφ 

πξφγξακκα ζηνλ θιάδν Ξέλσλ Γισζζψλ Δθαξκνζκέλσλ ζηε Μεηάθξαζε / 

Γηεξκελεία, κε ηξεηο επίζεκεο γιψζζεο εξγαζίαο (ΑΒΓ), πνιπδχλακε, πνιπζεκαηηθή 

θαηάξηηζε, εθπαίδεπζε ζηελ επηζηεκνληθή, λνκηθή, νηθνλνκηθή, πνιηηηθή, ηερληθή 

κεηάθξαζε θαη ζηελ ηερληθή έθθξαζεο ζην γξαπηφ θαη πξνθνξηθφ ιφγν, έρνληαο 

απνθηήζεη γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο γηα απαζρφιεζε ζηνλ ηξηηνγελή, επαγγεικαηηθφ 

ηνκέα.  

 

Κεφάλαιο 2: 
ΚΟΠΟΙ 

Άρθρο 4 

Οη ζθνπνί ίδξπζεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ απηνχ Σσκαηείνπ είλαη  

 

α) Η δεκηνπξγία επαγγεικαηηθήο ππνδνκήο ζηνλ ηνκέα ηεο Μεηάθξαζεο 

ή/θαη ηεο Γηεξκελείαο ζηελ Κχπξν, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 3. 

 

β) Η αλαγλψξηζε απφ ην Κξάηνο, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, ησλ Μεηαθξαζηψλ 

ή/θαη ησλ Γηεξκελέσλ σο επαγγεικαηηψλ κε μερσξηζηή θαηάξηηζε (άξζξν 3) 

θαη ε θαηνρχξσζε ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο δηθαησκάησλ.  

 

γ) Η ζπλερήο επηκφξθσζε ησλ Μειψλ Μεηαθξαζηψλ ή/θαη Γηεξκελέσλ. 

 
δ) Η επαγγεικαηηθή θαη δενληνινγηθή ζπκπεξηθνξά εθ κέξνπο ησλ Μειψλ 

ηεο Παγθχπξηαο Έλσζεο Πηπρηνχρσλ Μεηαθξαζηψλ θαη Γηεξκελέσλ έλαληη 

ζπλαδέιθσλ θαη πειαηψλ δπλάκεη ηνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο θαη ηνπ 

Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ. 
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ε) Η πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ Μειψλ Μεηαθξαζηψλ ή/θαη 

Γηεξκελέσλ.  

 

Κεφάλαιο 3: 
ΔΝΣΑΞΗ, ΑΠΟΥΩΡΗΗ, ΓΙΑΓΡΑΦΗ, ΑΠΟΒΟΛΗ 

Ένταξη 
Άρθρο 5 

Η ηδηφηεηα Μέινπο ζηελ Παγθχπξηα Έλσζε Πηπρηνχρσλ Μεηαθξαζηψλ θαη 

Γηεξκελέσλ είλαη αλεπίδεθηε αληηπξνζψπεπζεο, δελ κεηαβηβάδεηαη θαη δελ 

θιεξνλνκείηαη. Η ρξήζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ Μέινπο ηεο  Παγθχπξηαο Έλσζεο 

Πηπρηνχρσλ Μεηαθξαζηψλ θαη Γηεξκελέσλ απφ κε Μέιε απνηειεί αδίθεκα κε φιεο 

ηηο ζρεηηθέο ζπλέπεηεο πνπ νξίδεη ν Νφκνο γηα ζθεηεξηζκφ.  

Οπδέλα κέινο ηνπ ζσκαηείνπ ή αμησκαηνχρνο ηνπ ζσκαηείνπ, δηθαηνχληαη ακνηβήο 

γηα ππεξεζίεο, ηηο νπνίεο παξείραλ ζην ζσκαηείν, εθηφο εάλ ην θαηαζηαηηθφ 

θαζνξίδεη δηαθνξεηηθά, ζχκθσλα θαη κε ην Άξζξν 18(Α) ηνπ Νφκνπ.  

Η ζπκκεηνρή κειψλ ηνπ ζσκαηείνπ ή αμησκαηνχρσλ ηνπ ζσκαηείνπ, ζε ζπδεηήζεηο / 

ςεθνθνξία πνπ αθνξνχλ ζπκθέξνληα ησλ ηδίσλ ησλ κειψλ, ή κειψλ ηεο νηθνγέλεηάο 

ηνπο κέρξη θαη ηνπ ηξίηνπ βαζκνχ θιπ., είλαη αζπκβίβαζην, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζηα 

Άξζξα 17(1) θαη 21(3) ηνπ Νφκνπ.      

Τα Μέιε δηαθξίλνληαη ζε: Ιδξπηηθά, Ταθηηθά, Έθηαθηα, Αληεπηζηέιινληα, Δπίηηκα 

θαη Φνηηεηέο.   
 

Άρθρο 6 

Τα Ιδξπηηθά Μέιε είλαη ηαπηφρξνλα Ταθηηθά.  

 

Άρθρο 7 

Έθηαθηα Μέιε ζηελ Παγθχπξηα Έλσζε Πηπρηνχρσλ Μεηαθξαζηψλ θαη Γηεξκελέσλ 

γίλνληαη απνδεθηά θπζηθά πξφζσπα δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άρθρου 9α και 9γ, 

κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη αθνινχζσο φπσο επηθπξσζεί 

απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε. 

 

Άρθρο 8 

Ταθηηθά Μέιε ζηελ Παγθχπξηα Έλσζε Πηπρηνχρσλ Μεηαθξαζηψλ θαη Γηεξκελέσλ 

γίλνληαη θπζηθά πξφζσπα, δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άρθρου 9δ. 

 

Άρθρο 9α 

Τα θπζηθά πξφζσπα πνπ αηηνχληαη έληαμε ζηελ ΠΔΠΤΥΜΔΓΙ πξέπεη:  

1. Να δηαζέηνπλ ηα πξνζφληα, ηα νπνία πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 3,  

2. Να έρνπλ ηελ επαγγεικαηηθή έδξα ηνπο θαη λα είλαη θνξνινγηθνί θάηνηθνη ζηελ 

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, λα θαηαβάιινπλ εηζθνξέο ζην Τακείν Κνηλσληθψλ 

Αζθαιίζεσλ δπλάκεη ηνπ Πεξί Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ Νφκνπ ηνπ 2010 ή λα 

θάλνπλ έλαξμε επαγγέικαηνο θαζνξίδνληαο ηελ επαγγεικαηηθή έδξα ηνπο ζηελ 

Κππξηαθή Γεκνθξαηία θαη λα εγγξάθνληαη ζην Τακείν Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ 

Κχπξνπ δπλάκεη ηνπ Πεξί Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ Νφκνπ ηνπ 2010,    

3. Να ππνβάιινπλ ηελ αίηεζή ηνπο επί ηνπ ζρεηηθνχ εληχπνπ γηα έληαμε  ζηελ 

ΠΔΠΤΥΜΔΓΙ    

4. Να εζσθιείνπλ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, αληίγξαθν ηνπ πηπρηαθνχ ηίηινπ ηνπο θαη 

αλαιπηηθή θαηάζηαζε καζεκάησλ, ηα νπνία λα είλαη πηζηνπνηεκέλα. 
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Η Δπηηξνπή Δληάμεσλ, σο ην αξκφδην φξγαλν ιήςεο απνθάζεσλ γηα έληαμε κειψλ:      

1. Καιεί ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ αηηείηαη έληαμε ζηελ ΠΔΠΤΥΜΔΓΙ, ζε 

πξνζσπηθή ζπλέληεπμε, εθηφο θη εάλ ε Δπηηξνπή απνθαζίζεη δηαθνξεηηθά,   

2. Έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη αμηνιφγεζε κεηαθξαζηηθήο εξγαζίαο γηα λα 

επηβεβαηψζεη φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 3, εάλ θαηά ηε 

δηαθξηηηθή ηεο επρέξεηα θξίλεη φηη είλαη αλαγθαίν,   

3. Έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη κέρξη θαη ηξεηο (3) ζπζηαηηθέο επηζηνιέο κφλν 

απφ Ταθηηθά Μέιε, εάλ θαηά ηε δηαθξηηηθή ηεο επρέξεηα θξίλεη φηη είλαη 

αλαγθαίν,   

4. Απνθαζίδεη κε ςεθνθνξία θαηά πφζν ζα θπξψζεη ή ζα απνξξίςεη ηελ 

εμεηαδφκελε αίηεζε.  

5. Η απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Δληάμεσλ θπξψλεηαη απφ ην ΓΣ θαη επηθπξψλεηαη 

απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε. 

 

Άρθρο 9β 

Η Δπηηξνπή Δληάμεσλ ή θαη ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην έρεη ην δηθαίσκα λα απνξξίςεη 

ηελ εμεηαδφκελε αίηεζε, θαηφπηλ επηθπξψζεσο θαη απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε, έζησ 

θη εάλ πιεξνχληαη φια πην πάλσ, εάλ ππάξμεη έλζηαζε απφ έλα (1) Μέινο ηεο ή έλα 

(1) Μέινο ηνπ ΓΣ ή εάλ απνθαιπθζεί φηη νη ππνςήθηνη δελ έρνπλ ιεπθφ πνηληθφ 

κεηξψν ή εάλ θξηζεί φηη ην ήζνο ησλ ππνςεθίσλ ή ηα θίλεηξά ηνπο γηα έληαμε ζηελ 

ΠΔΠΤΥΜΔΓΙ, είλαη αληίζεηα ησλ ζηφρσλ ηεο Έλσζεο.  

 

Άρθρο 9γ 

α) Δάλ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην θπξψζεη ηελ εμεηαδφκελε αίηεζε κεηά απφ ζχζηαζε 

ηεο Δπηηξνπήο Δληάμεσλ, ην ππνςήθην γηα έληαμε ζηελ ΠΔΠΤΥΜΔΓΙ θπζηθφ 

πξφζσπν εληάζζεηαη σο Έθηαθην Μέινο γηα κηα δνθηκαζηηθή πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ 

δπν (2) ρξφλσλ, εθηφο θη εάλ ε Δπηηξνπή Δληάμεσλ θξίλεη θαη πξνηείλεη λα εληαρζεί 

ην ππνςήθην γηα έληαμε Μέινο άκεζα σο Ταθηηθφ Μέινο, θαηφπηλ επηθχξσζεο θαη 

απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε. Τν θπζηθφ πξφζσπν θαηαβάιιεη κε ηελ έληαμή ηνπ, ηελ 

πξψηε εηήζηα ζπλδξνκή ηνπ θαη ηέινο εγγξαθήο, ην νπνίν θαζνξίδεηαη απφ ην ΓΣ θαη 

επηθπξψλεηαη απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε.   

β) Η Δπηηξνπή Δληάμεσλ έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη παξάηαζε ηεο δνθηκαζηηθήο 

πεξηφδνπ ή λα ηε δηαθφςεη, ιακβάλνληαο απφθαζε γηα δηαγξαθή ηνπ Έθηαθηνπ 

Μέινπο εάλ ην επαγγεικαηηθφ ήζνο ηνπ είλαη αληίζεην κε ηνπο ζηφρνπο ηεο Έλσζεο. 

Τν ΓΣ θαη αθνινχζσο ε Γεληθή Σπλέιεπζε θπξψλεη ηελ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο.   

 

Άρθρο 9δ 
Η Δπηηξνπή Δληάμεσλ αμηνινγεί ηα Έθηαθηα Μέιε θαη απνθαζίδεη ηε κεηάηαμή ηνπο 

ζε Ταθηηθά Μέιε, θαηφπηλ επηθχξσζεο θαη απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε, ζχκθσλα κε 

ηα πην θάησ θξηηήξηα:  

α) Έρεη παξέιζεη ε δνθηκαζηηθή πεξίνδνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ην Έθηαθην 

Μέινο έρεη επηδείμεη δενληνινγηθφ ήζνο θαη επαγγεικαηηζκφ ηεξψληαο ην 

θαηαζηαηηθφ, ηνλ θψδηθα δενληνινγίαο θαη ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ηεο Έλσζεο 

θαη ζπκβάιινληαο ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο. 
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β) Αζθεί ην επάγγεικα ηνπ Μεηαθξαζηή θαη/ή Γηεξκελέα είηε σο ειεχζεξε 

επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα είηε σο απαζρνινχκελν κφληκα ζε λνκηθφ πξφζσπν, 

έρνληαο απνθηήζεη ηνπιάρηζηνλ δχν ρξφληα πιήξνπο ή ηέζζεξα ρξφληα κεξηθήο 

απαζρφιεζεο ζηε Μεηάθξαζε ή 100 κέξεο εξγαζίαο ζηε Γηεξκελεία θαη έρεη 

πξνζθνκίζεη ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά.  

γ) Γελ έρεη αλαζηείιεη ηελ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηά ηνπ ζηε Μεηάθξαζε θαη/ή 

ζηε Γηεξκελεία ή δελ έρεη αδξαλνπνηεζεί σο επαγγεικαηίαο Πηπρηνχρνο 

Μεηαθξαζηήο / ζηξηα θαη/ή Γηεξκελέαο,  

εθηφο θη εάλ απνθαζίζεη δηαθνξεηηθά.    

Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην θαη αθνινχζσο ε Γεληθή Σπλέιεπζε θπξψλνπλ ηελ 

απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο.    

 

Άρθρο 10 

α) Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην έρεη ην δηθαίσκα λα απνθαζίδεη θαηά ηε δηαθξηηηθή ηνπ 

επρέξεηά θαη θαηφπηλ επηθχξσζεο θαη απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε, γηα αλαζηνιή ηεο 

δηαδηθαζίαο κειέηεο αηηήζεσλ γηα έληαμε λέσλ κειψλ ζηελ  Παγθχπξηα Έλσζε 

Πηπρηνχρσλ Μεηαθξαζηψλ θαη Γηεξκελέσλ.  

 

β) Η Δπηηξνπή Δληάμεσλ ζπλέξρεηαη γηα λα εμεηάζεη αηηήζεηο θπζηθψλ πξνζψπσλ 

πνπ δηεθδηθνχλ ηελ ηδηφηεηα κέινπο ζηελ ΠΔΠΤΥΜΔΓΙ δχν θνξέο ην ρξφλν. Τν 

Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην έρεη ην δηθαίσκα λα απνθαζίδεη θαηά ηε δηαθξηηηθή επρέξεηά 

ηνπ δηαθνξεηηθά, σο πξνο ηελ ζπρλφηεηα εμέηαζεο αηηήζεσλ ππνςεθίσλ γηα έληαμε 

ζηελ ΠΔΠΤΥΜΔΓΙ θαη θαηφπηλ επηθχξσζεο θαη απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε, κφλν εάλ 

απηφ εμππεξεηεί ηνπο ζηφρνπο ηεο Παγθχπξηαο Έλσζεο Πηπρηνχρσλ Μεηαθξαζηψλ 

θαη Γηεξκελέσλ.    

 

Άρθρο 11 

Αληεπηζηέιινληα Μέιε είλαη θπζηθά πξφζσπα, αθαδεκατθνί ή επαγγεικαηίεο, πνπ 

έρνπλ ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηεο Παγθχπξηαο Έλσζεο Πηπρηνχρσλ 

Μεηαθξαζηψλ θαη Γηεξκελέσλ. Γηθαίσκα εηζήγεζεο γηα έληαμε Αληεπηζηέιινληνο 

Μέινπο έρεη νπνηνδήπνηε Μέινο ηεο ΠΔΠΤΥΜΔΓΙ θαη ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην 

απνθαζίδεη κε ςεθνθνξία, αθνχ κειεηήζεη ην βηνγξαθηθφ ηνπ Υπνςήθηνπ 

Αληεπηζηέιινληνο Μέινπο θαη θαηφπηλ επηθχξσζεο θαη απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε. 

 

Άρθρο 12 

Μέιε Φνηηεηέο είλαη θπζηθά πξφζσπα, ηα νπνία θνηηνχλ ζηνλ θιάδν πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 3.  

 

Άρθρο 13 

Δπίηηκα Μέιε είλαη θπζηθά πξφζσπα, ηα νπνία έρνπλ απνθνηηήζεη απφ ηνλ θιάδν 

πνπ πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 3, έρνπλ δηαπξέςεη σο επαγγεικαηίεο ζηε Μεηάθξαζε ή/ 

θαη Γηεξκελεία θαη έρνπλ ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηεο 

Παγθχπξηαο Έλσζεο Πηπρηνχρσλ Μεηαθξαζηψλ θαη Γηεξκελέσλ. Η αλαθήξπμή ηνπο 

ζε Δπίηηκα Μέιε γίλεηαη κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ζηε Γεληθή 

Σπλέιεπζε, ε νπνία θαιείηαη λα απνθαζίζεη κε απιή πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ 

Μειψλ.  
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Αποχώπηση 
Άρθρο 14 

Τν Μέινο πνπ επηζπκεί λα απνρσξήζεη απφ ηελ Παγθχπξηα Έλσζε Πηπρηνχρσλ 

Μεηαθξαζηψλ θαη Γηεξκελέσλ, ελεκεξψλεη κε γξαπηή επηζηνιή ηνπ ην Γηνηθεηηθφ 

Σπκβνχιην γηα απηή ηνπ ηελ πξφζεζε.  

 

Άρθρο 15 

Έθαζην απνρσξψλ Μέινο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ηηο νθεηιφκελεο ζπλδξνκέο ηνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπλδξνκήο ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο. Σε θακία 

πεξίπησζε κέινο, ην νπνίν απνρσξεί απφ ην ζσκαηείν έρεη δηθαίσκα επί ηεο 

πεξηνπζίαο ηνπ ζσκαηείνπ, ζε πεξίπησζε δηάιπζεο ηνπ ζσκαηείνπ, ζχκθσλα κε ηα 

Άξζξα 8 θαη 14 ηνπ Νφκνπ.   

 

Αποβολή/Διαγπαυή 
Άρθρο 16 

Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην, κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ Πεηζαξρηθνχ Σπκβνπιίνπ, απνθαζίδεη 

νκφθσλα γηα ηελ απνβνιή ή ηελ νξηζηηθή ή πξνζσξηλή δηαγξαθή Μέινπο θαη 

θαηφπηλ επηθχξσζεο θαη απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε, φηαλ 

α. Τν Μέινο πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο αληίζεηεο πξνο ηνπο ζθνπνχο ηεο 

Παγθχπξηαο Έλσζεο Πηπρηνχρσλ Μεηαθξαζηψλ θαη Γηεξκελέσλ θαη 

ζπκπεξηθέξεηαη αληηδενληνινγηθά έλαληη ησλ άιισλ Μειψλ ηεο.  

  

β. Τν Μέινο δελ έρεη θαηαβάιεη ηελ εηήζηα ζπλδξνκή ηνπ γηα ηξία ζπλαπηά 

έηε θαη δελ έρεη πνηέ αληαπνθξηζεί ζηηο εηδνπνηήζεηο, ππελζπκηζηηθά 

κελχκαηα, ζεκεηψκαηα, επηζηνιέο ηνπ Τακία.         
 
Κεφάλαιο 4: 
ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΩΝ ΜΔΛΩΝ 

Δικαιώματα 
Άρθρο 17 

Τα Μέιε ηεο Παγθχπξηαο Έλσζεο Πηπρηνχρσλ Μεηαθξαζηψλ θαη Γηεξκελέσλ έρνπλ 

δηθαίσκα 

 Να ζπκκεηέρνπλ ζε θνηλσληθέο ή άιιεο εθδειψζεηο θαη ζε  

επαγγεικαηηθά θαη επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα πνπ δηνξγαλψλεη ε Παγθχπξηα Έλσζε 

Πηπρηνχρσλ Μεηαθξαζηψλ θαη Γηεξκελέσλ, 

 Να έρνπλ πξφζβαζε ζην αξρείν ηεο Παγθχπξηαο Έλσζεο Πηπρηνχρσλ 

Μεηαθξαζηψλ θαη Γηεξκελέσλ, εθφζνλ δνζεί ε έγθξηζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ 

θαη θαηφπηλ επηθχξσζεο θαη απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε, 

 Να ιακβάλνπλ ηα πιεξνθνξηαθά κελχκαηα, δειηία, αλαθνηλψζεηο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο Παγθχπξηαο Έλσζεο Πηπρηνχρσλ Μεηαθξαζηψλ θαη 

Γηεξκελέσλ, πνπ απεπζχλνληαη ζηα Μέιε,  

 Να ππνβάιινπλ εηζεγήζεηο ζην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην, 

 Να ζπκκεηέρνπλ ζηηο Σπλειεχζεηο ηεο Παγθχπξηαο Έλσζεο Πηπρηνχρσλ 

Μεηαθξαζηψλ θαη Γηεξκελέσλ. 

 Να απνιακβάλνπλ πξνζηαζίαο ησλ επαγγεικαηηθψλ ζπκθεξφλησλ ηνπο 

σο Μέιε ηεο Παγθχπξηαο Έλσζεο Πηπρηνχρσλ Μεηαθξαζηψλ θαη Γηεξκελέσλ 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 4ε) θαη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο δηαηάμεηο / πξφλνηεο 

νπνησλδήπνηε λφκσλ, θαλνληζκψλ, ΚΓΠ (θαλνληζηηθψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ), ζηνπο 
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νπνίνπο γίλεηαη κλεία ζε Μεηαθξαζηέο, ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο απηψλ θαη ζηνπο 

φξνπο ακνηβήο ηνπο.  

 

Άρθρο 18 

Τα Ταθηηθά Μέιε ηεο Παγθχπξηαο Έλσζεο Πηπρηνχρσλ Μεηαθξαζηψλ θαη 

Γηεξκελέσλ έρνπλ ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη ζε Γεληθέο Σπλειεχζεηο 

ελψ ηα Έθηαθηα Μέιε έρνπλ κφλν ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ ζε Γεληθέο Σπλειεχζεηο.  

 

Άρθρο 19 

Όια ηα Μέιε ηεο Παγθχπξηαο Έλσζεο Πηπρηνχρσλ Μεηαθξαζηψλ θαη Γηεξκελέσλ 

απνιακβάλνπλ ησλ πξνλνκίσλ θαη δηθαησκάησλ πνπ ζπλεπάγνληαη απφ ηελ έληαμε 

ηεο Παγθχπξηαο Έλσζεο Πηπρηνχρσλ Μεηαθξαζηψλ θαη Γηεξκελέσλ ζηε Γηεζλή 

Οκνζπνλδία Μεηαθξαζηψλ – FIT/IFT, θαζψο θαη ζε νπνηνλδήπνηε άιιν 

επαγγεικαηηθφ νξγαληζκφ εληφο ή/θαη εθηφο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο.   

 

Άρθρο 20 

Τα επαγγεικαηηθά ζηνηρεία ησλ Ταθηηθψλ Μειψλ θαη Έθηαθησλ Μειψλ ηεο 

Παγθχπξηαο Έλσζεο Πηπρηνχρσλ Μεηαθξαζηψλ θαη Γηεξκελέσλ δειψλνληαη ζηνπο 

επαγγεικαηηθνχο Καηαιφγνπο Μειψλ πνπ δεκνζηνπνηνχληαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν 

ζηα Διιεληθά θαη ζηα Αγγιηθά, ρσξίο λα θαηαδεηθλχεηαη ε θαηεγνξία Μέινπο. Τα 

Ταθηηθά ή Έθηαθηα Μέιε έρνπλ ην δηθαίσκα λα δεηήζνπλ λα κελ δεκνζηνπνηνχληαη 

ηα επαγγεικαηηθά ζηνηρεία ηνπο.  

 

Άρθρο 21 

Τα Έθηαθηα, Αληεπηζηέιινληα, Δπίηηκα Μέιε θαη ηα Μέιε Φνηηεηέο θαηαρσξνχληαη 

ζχκθσλα κε ηελ θαηεγνξία κέινπο ζηελ νπνία αλήθνπλ. 

 

Υποχπεώσειρ 
Άρθρο 22 

Όια ηα Μέιε ηεο Παγθχπξηαο Έλσζεο Πηπρηνχρσλ Μεηαθξαζηψλ θαη Γηεξκελέσλ 

ππνρξενχληαη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο πξφλνηεο απηνχ ηνπ Καηαζηαηηθνχ, ηνπ 

Κψδηθα Γενληνινγίαο θαη ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ ηεο Παγθχπξηαο Έλσζεο 

Πηπρηνχρσλ Μεηαθξαζηψλ θαη Γηεξκελέσλ, θαζψο θαη κε ηηο απνθάζεηο ηνπ 

εθάζηνηε Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη ησλ Γεληθψλ Σπλειεχζεσλ.  

 

Άρθρο 23 

Τα Ταθηηθά Μέιε θαη Έθηαθηα Μέιε ηεο Παγθχπξηαο Έλσζεο Πηπρηνχρσλ 

Μεηαθξαζηψλ θαη Γηεξκελέσλ νθείινπλ λα θαηαβάιινπλ ζηνλ εθάζηνηε Τακία ηελ 

εηήζηα ζπλδξνκή ηνπο θαηά ηνπο πξψηνπο ηξεηο κήλεο έθαζηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο. 

Τα λενεληαρζέληα Μέιε νθείινπλ ηα θαηαβάιινπλ ην ηέινο εγγξαθήο ηνπο θαη ηελ 

εηήζηα ζπλδξνκή πνπ αληηζηνηρεί ζην έηνο έληαμήο ηνπο.  

 

Άρθρο 24 

Οη νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ησλ Μειψλ ηεο Παγθχπξηαο Έλσζεο Πηπρηνχρσλ 

Μεηαθξαζηψλ θαη Γηεξκελέσλ είλαη:  

α) Τέινο εγγξαθήο, ην νπνίν θαζνξίδεηαη ελίνηε απφ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην 

θαη θαηφπηλ επηθχξσζεο θαη απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε.     

β) Δηήζηα ζπλδξνκή Ταθηηθψλ Μειψλ, ε νπνία θαζνξίδεηαη ελίνηε απφ ην 

Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην θαη θαηφπηλ επηθχξσζεο θαη απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε.   
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γ) Δηήζηα ζπλδξνκή  Έθηαθησλ Μειψλ, ε νπνία θαζνξίδεηαη ελίνηε απφ ην 

Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην θαη θαηφπηλ επηθχξσζεο θαη απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε.   

 

Άρθρο 25 

Τα Αληεπηζηέιινληα θαη Δπίηηκα Μέιε, θαζψο θαη ηα Μέιε Φνηηεηέο δελ 

θαηαβάιινπλ ηέινο εγγξαθήο ή εηήζηα ζπλδξνκή.  

 
Κεφάλαιο 5: 
ΓΙΟΙΚΗΗ 

Άρθρο 26 

Τα Γηνηθεηηθά Όξγαλα ηεο Παγθχπξηαο Έλσζεο Πηπρηνχρσλ Μεηαθξαζηψλ θαη 

Γηεξκελέσλ είλαη:  

 

α) Η Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ κειψλ ηνπ ζσκαηείνπ ιεηηνπξγεί σο ην αλψηαην φξγαλν 

ηνπ ζσκαηείνπ, [Άξζξν 19 (1) ηνπ Νφκνπ] θαη απνθαζίδεη / επηθπξψλεη,  

- γηα ηελ είζνδν, κε απνδνρή, ή απνβνιή κειψλ,  

- έρεη θαη ηελ αξκνδηφηεηα επνπηείαο θαη ειέγρνπ ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Σπκβνπιίνπ,  

- έρεη ην δηθαίσκα λα παχεη κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ,  

- έρεη ην δηθαίσκα λα εγθξίλεη εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο, θψδηθα δενληνινγίαο,  

- ηξνπνπνηήζεηο ζην θαηαζηαηηθφ,  

- ηε δηάιπζε ηνπ ζσκαηείνπ, 

- έρεη ην δηθαίσκα λα ειέγρεη /επηθπξψλεη, ηνλ δηνξηζκφ ειεγθηψλ, λνκηθψλ 

ζπκβνχισλ, δηνξηζκφ επηηξνπήο εληάμεσλ, ζπλνκνιφγεζε ζπκβνιαίσλ ζπλεξγαζίαο 

κε νξγαληζκνχο, εξγνδφηεζε πξνζσπηθνχ, ηελ νηαλδήπνηε αγνξά ππεξεζηψλ, 

εμνπιηζκνχ, θιπ, 

-σο επίζεο λα εγθξίλεη / επηθπξψλεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ηε δηαρείξηζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ πφξσλ, δηάζεζε πεξηνπζίαο, θαη  

-σο επίζεο λα ειέγρεη / επηθπξψλεη ηε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ, δηαρείξηζε 

πεξηνπζίαο, θαη  

- ησλ ζπκθεξφλησλ γεληθά ηνπ ζσκαηείνπ,  

φπσο αλαθέξεηαη θαη ζηα Άξζξα 8(ε) θαη 19 (2) (3) θαη 20 (1).       

 

β) Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην, ην νπνίν εθιέγεηαη απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε θαη ηνπ 

νπνίνπ ε ζεηεία είλαη ηξηεηήο.  

 

Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ζπλέξρεηαη δηα δψζεο ή κε ηειεδηάζθεςε ζε ηαθηηθή 

ζπλεδξία θάζε ηξεηο κήλεο δηα δψζεο ή κε ηειεδηάζθεςε εθηφο εάλ απνθαζίζεη 

δηαθνξεηηθά. Τσλ ζπλεδξηάζεψλ ηνπ πξνεδξεχεη ν Πξφεδξνο ηεο Παγθχπξηαο 

Έλσζεο Πηπρηνχρσλ Μεηαθξαζηψλ θαη Γηεξκελέσλ. Δάλ ν Πξφεδξνο απνπζηάδεη, 

ησλ ζπλεδξηάζεσλ πξνεδξεχεη ν Αληηπξφεδξνο. Δάλ ακθφηεξνη απνπζηάδνπλ, ησλ 

ζπλεδξηάζεσλ πξνεδξεχεη ην γεξαηφηεξν κέινο ηνπ.  

Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ιεηηνπξγεί θαη σο Πεηζαξρηθφ Σψκα. 

 

Άρθρο 27 

Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην απνηειείηαη απφ πέληε (5) αηξεηά κέιε Πξφεδξν, 

Αληηπξφεδξν, Γξακκαηέα, Τακία, Σχκβνπιν Θεκάησλ Δπηκφξθσζεο θαη Έξεπλαο.  

Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη απφ ην πεληακειέο αηξεηφ Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην, είλαη 

δεζκεπηηθέο θαη ζπληζηνχλ ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ θαη θαηφπηλ επηθχξσζεο θαη 

απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε, ν νπνίνο ζπκπιεξψλεη ην Καηαζηαηηθφ ηεο Παγθχπξηαο 
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Έλσζεο Πηπρηνχρσλ Μεηαθξαζηψλ θαη Γηεξκελέσλ. Οη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Σπκβνπιίνπ ηξνπνπνηνχληαη κε λέεο απνθάζεηο ηνπ, εάλ θαη εθφζνλ απηφ εμππεξεηεί 

θαιχηεξα θαη απνηειεζκαηηθφηεξα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηεο Παγθχπξηαο 

Έλσζεο Πηπρηνχρσλ Μεηαθξαζηψλ θαη Γηεξκελέσλ. 

Δίλαη αλάγθε ππνβνιήο απφ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηνπ ζσκαηείνπ ζηνλ Έθνξν, 

θαηά ηελ πξψηε ηξηκελία ηνπ έηνπο, ζρεηηθψλ θαηαιφγσλ κε:  

 

- ηα δηαγξαθέληα κέιε ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, 

- αιιαγέο ζηελ ζχλζεζε ηνπ Γ.Σ. θαη ηα ηπρφλ ζπλαθφινπζα λέα ηνπο 

αμηψκαηα, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπο,  

- αιιαγέο ζηε δηεχζπλζε ηνπ ππνζηαηηθνχ ή ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο ηνπ 

ζσκαηείνπ θαη,  

- θαηά πφζνλ πξαγκαηνπνηήζεθε ην πξνεγνχκελν έηνο ν ειάρηζηνο εηήζηνο 

αξηζκφο ζπλειεχζεσλ πνπ νξίδεη ην θαηαζηαηηθφ θιπ, [Άξζξν 10(1) ηνπ 

Νφκνπ] θαη ζπλάκα, 

- ηήξεζε ελφο πιήξνπο ελεκεξσκέλνπ θαη επηθαηξνπνηεκέλνπ κεηξψνπ κειψλ, 

ην νπνίν λα είλαη δηαζέζηκν πξνο επηζεψξεζε θιπ, φπσο αλαθέξεηαη ζην 

Άξζξν 18 (5) ηνπ Νφκνπ, θαη  

- ελεκέξσζε ηνπ Δθφξνπ απφ ηε δηαπίζησζε κείσζεο θάησ ησλ 20, ηνπ 

αξηζκνχ κειψλ ηνπ ζσκαηείνπ, ζχκθσλα θαη κε ηα Άξζξα 24 (1) (β) ηνπ 

Νφκνπ.     

 

Άρθρο 28 

Ο Πξφεδξνο ηεο Παγθχπξηαο Έλσζεο Πηπρηνχρσλ Μεηαθξαζηψλ θαη Γηεξκελέσλ 

ηελ εθπξνζσπεί σο νληφηεηα κε λνκηθή πξνζσπηθφηεηα, ζε φιεο ηηο ππνζέζεηο πνπ 

εγείξνληαη απφ απηήλ ελαληίνλ ηξίησλ πξνζψπσλ ή Μειψλ απηήο, ή ππνζέζεσλ πνπ 

εγείξνληαη απφ ηξίηα πξφζσπα ή Μέιε ηεο, εμσδίθσο θαη δηαδίθσο, ζπγθαιεί θαη 

πξνεδξεχεη ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, πξνεδξεχεη ηνπ πξψηνπ 

κέξνπο ησλ εξγαζηψλ ησλ Γεληθψλ Σπλειεχζεσλ, ζην νπνίν δελ δηεμάγνληαη 

αξραηξεζίεο, ειέγρεη, ππνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ, 

εηνηκάδεη ηελ έθζεζε δξάζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, ηελ νπνία παξνπζηάδεη 

ζηηο Γεληθέο Σπλειεχζεηο, επνπηεχεη θαη ζπληνλίδεη ηελ νκαιή δηεθπεξαίσζε ησλ 

θαζεθφλησλ ησλ ππνινίπσλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, ηεξεί αξρείν γηα ηηο 

ζνβαξέο ππνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ Παγθχπξηα Έλσζε Πηπρηνχρσλ Μεηαθξαζηψλ 

θαη Γηεξκελέσλ, θπιάζζεη ηα απφξξεηα έγγξαθα, ιεηηνπξγεί σο ζχλδεζκνο κεηαμχ 

ηεο Παγθχπξηαο Έλσζεο Πηπρηνχρσλ Μεηαθξαζηψλ θαη Γηεξκελέσλ θαη ηεο 

Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Μεηαθξαζηψλ – FIT/IFT, πξνβάιιεη θαη πξνάγεη ηνπο 

ζθνπνχο ηεο Παγθχπξηαο Έλσζεο Πηπρηνχρσλ Μεηαθξαζηψλ θαη Γηεξκελέσλ.   

 

Άρθρο 29 

Ο Αληηπξφεδξνο εθηειεί ηα ίδηα θαζήθνληα φπσο θαη ν Πξφεδξνο, δηαδξακαηίδνληαο 

ξφιν βνεζνχ ηνπ θαη αληηθαηαζηάηε ηνπ φηαλ απηφο απνπζηάδεη.  

  

Άρθρο 30 

Ο Γξακκαηέαο ηεξεί ην Μεηξψν ησλ Μειψλ ηεο Παγθχπξηαο Έλσζεο Πηπρηνχρσλ 

Μεηαθξαζηψλ θαη Γηεξκελέσλ θαη ηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Σπκβνπιίνπ, επηθνηλσλεί κε ηα Μέιε κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Σπκβνπιίνπ, εηνηκάδεη θαη απνζηέιιεη ηξηκεληαίν πιεξνθνξηαθφ δειηίν ζηα Μέιε 

εάλ θαη εθφζνλ απνθαζηζηεί απφ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην, δηνρεηεχεη  αλαθνηλψζεηο 

ζηνλ Τχπν κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη δεζκεχεη κε ηελ 
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ππνγξαθή ηνπ ηελ θίλεζε ησλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ηεο Παγθχπξηαο Έλσζεο 

Πηπρηνχρσλ Μεηαθξαζηψλ θαη Γηεξκελέσλ. 

 

Άρθρο 31 

Ο Τακίαο δεζκεχεη κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ηελ θίλεζε ησλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ 

ηεο Παγθχπξηαο Έλσζεο Πηπρηνχρσλ Μεηαθξαζηψλ θαη Γηεξκελέσλ απφ θνηλνχ κε 

ην Γξακκαηέα, εηζπξάηηεη ηηο εηήζηεο ζπλδξνκέο ησλ Μειψλ θαη εθδίδεη ζρεηηθέο 

απνδείμεηο, αξρεηνζεηεί ηηο θαηαζηάζεηο ησλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ηεο 

Παγθχπξηαο Έλσζεο Πηπρηνχρσλ Μεηαθξαζηψλ θαη Γηεξκελέσλ, δηεπζεηεί ηελ 

πιεξσκή ησλ νθεηιψλ ηεο Παγθχπξηαο Έλσζεο Πηπρηνχρσλ Μεηαθξαζηψλ θαη 

Γηεξκελέσλ έλαληη ηξίησλ, θιείλεη ηα βηβιία ζην ηέινο έθαζηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, 

εηνηκάδεη ηακεηαθέο εθζέζεηο πνπ ππνβάιιεη γηα έιεγρν ζηνλ εγθεθξηκέλν ινγηζηή 

ηεο Παγθχπξηαο Έλσζεο Πηπρηνχρσλ Μεηαθξαζηψλ θαη Γηεξκελέσλ θαη ηηο νπνίεο 

παξνπζηάδεη ζηηο Γεληθέο Σπλειεχζεηο. 

 

Άρθρο 32 

Ο Σχκβνπινο Θεκάησλ Δπηκφξθσζεο θαη Έξεπλαο δηνξγαλψλεη επαγγεικαηηθά θαη 

επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα ή δηαιέμεηο θαη επηιακβάλεηαη ζεκάησλ έξεπλαο, 

επηκφξθσζεο θαη πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ηνλ θιάδν πνπ θαηαδεηθλχεηαη ζην 

άξζξν 3 ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ.  

 

Άρθρο 33 

Σε πεξίπησζε θέλσζεο ζέζεο ζην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην, απηή πιεξνχηαη απφ ηνλ 

θαηάινγν ησλ επηιαρφλησλ, βάζεη ηνπ αξηζκνχ ςήθσλ πνπ έρνπλ ζπγθεληξψζεη. Σε 

πεξίπησζε ηζνςεθίαο, δηεμάγεηαη κπζηηθή ςεθνθνξία αλάκεζα ζηα ππφινηπα κέιε 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη ην επηιαρφλ Μέινο θαηαιακβάλεη απηφκαηα ηελ 

θελσζείζα ζέζε. Δάλ θελσζεί ε ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ ή ηνπ Αληηπξνέδξνπ, ην 

Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην θαηαξηίδεηαη μαλά ζε Σψκα. Δάλ δελ ππάξρεη θαηάινγνο 

επηιαρφλησλ ηφηε ζα πξέπεη λα δηεμαρζεί εθ λένπ ςεθνθνξία, άκα ηε ζπγθεληξψζεη 

ησλ ππνςεθηνηήησλ ησλ Ταθηηθψλ Μειψλ ηεο επαγγεικαηηθήο απηήο Έλσζεο γηα ηηο 

θελσζείζεο ζέζεηο, ε νπνία ζα δηεμαρζεί θαηά ηνλ ηξφπν πνπ αλαθέξεηαη πην πάλσ 

ζην Άξζξν απηφ. Σε πεξίπησζε δε, πνπ δελ ζπγθεληξσζνχλ 2 (δχν) ή πεξηζζφηεξεο 

ππνςεθηφηεηεο γηα θάζε κηα απφ ηηο θελσζείζεο ζέζεηο ζην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηεο 

επαγγεικαηηθήο απηήο Έλσζεο, ηφηε ην κφλν ππνςήθην Ταθηηθφ Μέινο πνπ ζέηεη 

ππνςεθηφηεηα γηα ηελ θελσζείζα ζέζε, εθιέγεηαη ρσξίο αλζππνςήθην ζηελ ζέζε γηα 

ηελ νπνία έζεζε ππνςεθηφηεηα. Ννείηαη επηπιένλ φηη, ε ππνβνιή ππνςεθηφηεηαο 

Μέινπο ηεο ξεζείζαο επαγγεικαηηθήο Έλσζεο, γηα θαηάιεςε νπνηαζδήπνηε ζέζεο 

ζην Γηνηθεηηθφ ηεο Σπκβνχιην, πξνυπνζέηεη ηε κε πξνεγνχκελε επίδεημε 

ζπκπεξηθνξάο απφ ην ππνςήθην Ταθηηθφ Μέινο, ε νπνία εκπίπηεη ζηηο πξφλνηεο ηνπ 

Άξζξνπ 16 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο θαη γηα ηελ νπνία έρεη ιεθζεί ζρεηηθή νξηζηηθή θαη 

ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο Έλσζεο απηήο.  

 

Άρθρο 34 

Σε πεξίπησζε πνπ έλα κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ αδπλαηεί λα εθηειέζεη ηα 

θαζήθνληά ηνπ, ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην θαη θαηφπηλ επηθχξσζεο θαη απφ ηε Γεληθή 

Σπλέιεπζε εμεηάδεη ην ελδερφκελν αληηθαηάζηαζήο ηνπ, αθνινπζψληαο ηε 

δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 33.  

 

 

 



 

 

 

10 

Άρθρο 35 

Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ιεηηνπξγεί θαη σο Πεηζαξρηθφ Σπκβνχιην δπλάκεη ηνπ 

άξζξνπ 27 θαη κε απηή ηελ ηδηφηεηά ηνπ επηβιέπεη ηελ ηήξεζε ησλ πξνλνηψλ ηνπ 

Κψδηθα Γενληνινγίαο θαη ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ θαη επηβάιιεη πεηζαξρηθέο 

θπξψζεηο ζε Μέιε πνπ ηηο παξαβηάδνπλ θαη θαηφπηλ επηθχξσζεο θαη απφ ηε Γεληθή 

Σπλέιεπζε, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 12 (3) ηνπ Νφκνπ, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ: 

αλάθιεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ εθιέγεζζαη, αλαζηνιήο ηεο ηδηφηεηαο κέινπο γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην, απνβνιή.  

Τν ζσκαηείν έρεη δηθαίσκα αγσγήο θαηά ηνπ ππαηηείνπ κέινπο γηα ηπρφλ 

απνδεκηψζεηο, γηα απνθαηάζηαζε δεκηάο [Άξζξν 17(2)], λννπκέλνπ φηη ε δεκηνγφλνο 

πξάμε ή παξαιείςεηο έγηλαλ εθ πξνζέζεσο, δφιηα ή θαθφπηζηα [Άξζξν 18(2)]      

 

Άρθρο 36 

Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην δηνξίδεη κφληκε ηξηκειή Δπηηξνπή Δληάμεσλ, ηεο νπνίαο 

θαζήθνληα είλαη: 

α) Η παξαιαβή θαη ε εμέηαζε ησλ αηηήζεσλ ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ αηηνχληαη 

έληαμε ζηελ Παγθχπξηα Έλσζε Πηπρηνχρσλ Μεηαθξαζηψλ θαη Γηεξκελέσλ,  

β) Η ιήςε απφθαζεο γηα έληαμε ή απφξξηςε ηεο αίηεζεο.  

γ) Η αμηνιφγεζε θαη κεηάηαμε ησλ Έθηαθησλ Μειψλ ζε Ταθηηθά Μέιε.     

Η επηινγή ησλ ηξηψλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Δληάμεσλ γίλεηαη κε βάζεη ηα αθφινπζα 

θξηηήξηα:  

η) Να είλαη Ταθηηθά Μέιε 

ηη) Να είλαη έκπεηξνη επαγγεικαηίεο κε πείξα άλσ ησλ 20 ρξφλσλ. 

ηηη) Να γλσξίδνπλ ηα ζπνπδαζηηθά πξνγξάκκαηα πνπ πξνζθέξνληαη ζηηο δηάθνξεο 

ρψξεο θαη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηεμάγνπλ έξεπλα ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε.    

 

Σε πεξίπησζε αλεπαξθνχο δηεθπεξαίσζεο ησλ θαζεθφλησλ κέινπο ηεο Δπηηξνπήο 

Δληάμεσλ ή θσιχκαηνο ή παξαίηεζεο ή αζζέλεηαο ή ζαλάηνπ απηνχ, ην Γηνηθεηηθφ 

Σπκβνχιην αλαπιεξψλεη ηε ζέζε κε λέν δηνξηζκφ.      

 

Άρθρο 37 

α) Κακία ακνηβή, νπνηνπδήπνηε είδνπο δελ θαηαβάιιεηαη ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Σπκβνπιίνπ ή ζηα Ιδξπηηθά Μέιε ηεο Παγθχπξηαο Έλσζεο Πηπρηνχρσλ 

Μεηαθξαζηψλ θαη Γηεξκελέσλ.  Τα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ πξνζθέξνπλ 

αθηινθεξδψο ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηελ Παγθχπξηα Έλσζε Πηπρηνχρσλ Μεηαθξαζηψλ 

θαη Γηεξκελέσλ. Τα έμνδα ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ζε πεξίπησζε 

εθπξνζψπεζεο ηνπ ζψκαηνο θαιχπηνληαη έλαληη απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ απφ ην 

Τακείν ηεο Παγθχπξηαο Έλσζεο Πηπρηνχρσλ Μεηαθξαζηψλ θαη Γηεξκελέσλ.   

 

β) Μέινο ηνπ ΓΣ δελ δηθαηνχηαη ζε ςήθν εάλ ε απφθαζε αθνξά ηελ επηρείξεζε 

δηθαηνπξαμίαο ή ηελ έγεξζε ή ηελ θαηάξγεζε δίθεο κεηαμχ ηεο επαγγεικαηηθήο 

απηήο Έλσζεο αθ' ελφο θαη εηαηξείαο πξνζσπηθήο ή θεθαιαηνπρηθήο αθ' εηέξνπ, ή 

ηνπ/ηεο ζπδχγνπ απηνχ ή ζπγγελνχο εμ αίκαηνο ή εμ’ αγρηζηείαο κέρξη θαη ηνπ ηξίηνπ 

βαζκνχ, ζηελ νπνία ή ππφ ηελ δηνίθεζε ηεο νπνίαο ην κέινο ζπκκεηέρεη, εθηφο θαη αλ 

ιεθζεί γξαπηή ζπγθαηάζεζε απφ φια ηα ππφινηπα κέιε ηνπ ΓΣ κε ηελ νπνία ζα 

δειψλνπλ φηη έρνπλ πιεξνθνξεζεί γηα ηελ ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ζε ζρέζε κε ην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα, θαη δελ έρνπλ έλζηαζε. Σε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα γίλεηαη 

απηφκαηε αληηθαηάζηαζε ηνπ κέινπο απηνχ, φπσο πξνλνεί ην άξζξν 33.   

 

 



 

 

 

11 

 

Κεφάλαιο 6: 
ΓΔΝΙΚΔ ΤΝΔΛΔΤΔΙ 

Άρθρο 38 

Οη Γεληθέο Σπλειεχζεηο δηαθξίλνληαη ζε Ταθηηθέο Γεληθέο Σπλειεχζεηο, Έθηαθηεο 

Γεληθέο Σπλειεχζεηο θαη Καηαζηαηηθέο Σπλειεχζεηο. 

 

Άρθρο 39 

Οη Ταθηηθέο Γεληθέο Σπλειεχζεηο ζπγθαινχληαη θάζε ρξφλν θαηά ηνπο δπν 

ηειεπηαίνπο κήλεο ή ηνπο ηξεηο πξψηνπο κήλεο ηνπ έηνπο, αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο. 

Σε πεξίπησζε δε πνπ ε Γεληθή Σπλέιεπζε ηπγράλεη λα ζπκπίπηεη κε ιήμε ηεο ζεηείαο 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, ζπγθαιείηαη θαη γηα δηελέξγεηα εθινγψλ γηα ηελ 

αλαθήξπμε ηνπ λένπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ. Σε απηή ηελ πεξίπησζε, νη εξγαζίεο 

ηεο ρσξίδνληαη ζε δπν κέξε.       

 

Καηά ην πξψην κέξνο ησλ εξγαζηψλ ησλ Ταθηηθψλ Γεληθψλ Σπλειεχζεσλ ην 

Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην παξνπζηάδεη ηελ έθζεζε δξάζεο θαη ζπληνλίδεη ηελ ζπδήηεζε 

ησλ ζεκάησλ πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. Καηά ην δεχηεξν κέξνο 

ησλ εξγαζηψλ, δηεμάγνληαη νη αξραηξεζίεο γηα ηελ εθινγή ηνπ λένπ Γηνηθεηηθνχ 

Σπκβνπιίνπ. Σηελ ζπλέρεηα ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην θαηαξηίδεηαη ζε Σψκα.  

 

Άρθρο 40 

Οη Σπλειεχζεηο ζπγθαινχληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην. Τελ ζρεηηθή 

πξφζθιεζε, ζηελ νπνία επηζπλάπηεηαη θαη ε εκεξήζηα δηάηαμε, απνζηέιιεη ζηα 

Μέιε ν Γξακκαηέαο ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 

πξαγκαηνπνίεζεο ησλ Σπλειεχζεσλ. Όια ηα κέιε έρνπλ ην δηθαίσκα λα δεηήζνπλ 

ηελ εγγξαθή ζεκάησλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε, ελεκεξψλνληαο γξαπηψο ην 

Γξακκαηέα, ην αξγφηεξν επηά (7) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

Σπλειεχζεσλ. Τα Ταθηηθά Μέιε πνπ επηζπκνχλ λα ππνβάινπλ ππνςεθηφηεηα γηα 

εθινγή ηνπο ζην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηεο Παγθχπξηαο Έλσζεο Πηπρηνχρσλ 

Μεηαθξαζηψλ θαη Γηεξκελέσλ, δειψλνπλ ηελ ππνςεθηφηεηά ηνπο ζην Γξακκαηέα κε 

γξαπηή επηζηνιή ηνπο, επηά (7) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία πξαγκαηνπνίεζεο 

ησλ Σπλειεχζεσλ.  

 

 Άρθρο 41 

Πξηλ απφ ηε δηεμαγσγή ησλ αξραηξεζηψλ, ην απεξρφκελν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην 

ππνβάιιεη ελψπηνλ ηεο Ταθηηθήο Γεληθήο Σπλέιεπζεο επίζεκα ηελ παξαίηεζή ηνπ 

θαη εθιέγεηαη ακέζσο δηκειήο Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ηελ νπνία απαξηίδνπλ δπν 

Έθηαθηα Μέιε θαη ε νπνία επνπηεχεη ηελ νκαιή δηεμαγσγή ησλ αξραηξεζηψλ.  

 

Άρθρο 42 

Γηθαίσκα ππνβνιήο ππνςεθηφηεηαο γηα ζέζε ζην πεληακειέο Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην 

ηεο Παγθχπξηαο Έλσζεο Πηπρηνχρσλ Μεηαθξαζηψλ θαη Γηεξκελέσλ έρνπλ κφλν ηα 

Ταθηηθά Μέιε πνπ έρνπλ ηαθηνπνηήζεη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο έλαληη ηεο 

Παγθχπξηαο Έλσζεο Πηπρηνχρσλ Μεηαθξαζηψλ θαη Γηεξκελέσλ.  

 

Άρθρο 43 

Οη Έθηαθηεο Γεληθέο Σπλειεχζεηο ζπγθαινχληαη άκεζα απφ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην 

γηα λα επηιεθζνχλ ζνβαξψλ ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ησλ ζθνπψλ ηεο Παγθχπξηαο 

Έλσζεο Πηπρηνχρσλ Μεηαθξαζηψλ θαη Γηεξκελέσλ, γηα ηα νπνία θαινχληαη ηα 



 

 

 

12 

Μέιε λα ιάβνπλ ζπιινγηθή δεζκεπηηθή απφθαζε, ηελ νπνία δεζκεχεηαη λα εθηειέζεη 

άκεζα ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην.  

Τα κέιε ηνπ ζσκαηείνπ έρνπλ ην δηθαίσκα λα ππνβάινπλ πξνηάζεηο γηα ζχγθιεζε 

Έθηαθηεο Γεληθήο ή Καηαζηαηηθήο Σπλέιεπζεο, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζηα Άξζξα 

20(2) θαη 22 ηνπ Νφκνπ.   

 

Άρθρο 44 

Οη Καηαζηαηηθέο Σπλειεχζεηο ζπγθαινχληαη 15 κέξεο πξηλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζή 

ηνπο γηα ηελ θχξσζε ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ Καηαζηαηηθνχ πνπ πξνηείλεη ην Γηνηθεηηθφ 

Σπκβνχιην, ην νπνίν έρεη ππνρξέσζε, κεηά ηελ ςήθηζε νπνηαζδήπνηε ηξνπνπνίεζεο 

ηνπ θαηαζηαηηθνχ, λα ππνβάιεη ζηνλ Έθνξν, ρσξίο αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε θαη 

νπσζδήπνηε φρη αξγφηεξα απφ ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ςήθηζεο ηεο 

ηξνπνπνίεζεο, γξαπηή αίηεζε θαηαρψξηζεο ηεο ηξνπνπνίεζεο ζην Μεηξψν. 

Τα κέιε ηνπ ζσκαηείνπ έρνπλ ην δηθαίσκα λα ππνβάινπλ πξνηάζεηο γηα ζχγθιεζε 

Έθηαθηεο Γεληθήο ή Καηαζηαηηθήο Σπλέιεπζεο, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζηα Άξζξα 

20(2) θαη 22 ηνπ Νφκνπ. 

 

Άρθρο 45 

Απαξηία ζε φιεο ηηο Σπλειεχζεηο ζεσξείηαη φηη απνηειεί ε παξνπζία ηνπ ελφο 

δεπηέξνπ (½) πιένλ ελφο ησλ Μειψλ πνπ έρνπλ ήδε ηαθηνπνηήζεη ηηο νηθνλνκηθέο 

ππνρξεψζεηο ηνπο έλαληη ηεο Παγθχπξηαο Έλσζεο Πηπρηνχρσλ Μεηαθξαζηψλ θαη 

Γηεξκελέσλ. Σε πεξίπησζε κε απαξηίαο, νη Σπλειεχζεηο αλαβάιινληαη γηα κηζή ψξα 

(30 ιεπηά), νπφηε θαη ζεσξείηαη φηη νη παξεπξηζθφκελνη απνηεινχλ απαξηία. 

Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε απιή πιεηνςεθία. Τα Μέιε πνπ έρνπλ ηαθηνπνηήζεη 

ηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο έλαληη ηεο Παγθχπξηαο Έλσζεο Πηπρηνχρσλ 

Μεηαθξαζηψλ θαη Γηεξκελέσλ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ ππφ ηε κνξθή ηειεδηάζθεςεο, 

ζχκθσλα κε ην Άξζξν 21.(1) ηνπ Νφκνπ. Γηα ηηο αξραηξεζίεο δηεμάγεηαη κπζηηθή 

ςεθνθνξία. 

 
Κεφάλαιο 7: 
ΠΟΡΟΙ 

Άρθρο 46 

Οη πφξνη ηεο Παγθχπξηαο Έλσζεο Πηπρηνχρσλ Μεηαθξαζηψλ θαη Γηεξκελέσλ είλαη  

α) νη εηήζηεο ζπλδξνκέο ησλ Μειψλ ηνπ,  

β) ηα έζνδα απφ δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ, 

Οη νηεζδήπνηε δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαιακβάλνληαη απφ ην ζσκαηείν, γηα ελίζρπζε 

ησλ πφξσλ ηνπ, λα πινπνηνχληαη κφλνλ κεηά ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζρεηηθήο 

αδεηνδφηεζεο απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο.  

γ) εζεινληηθέο εηζθνξέο ή δσξεέο απφ θίινπο ή/θαη Μέιε.  

Η νηαδήπνηε νηθνλνκηθή ελίζρπζε πξνο ην ζσκαηείν δελ ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηνπο 

νηνπζδήπνηε φξνπο, ζα είλαη νλνκαζηηθή θαη ζα πξνέξρεηαη απφ θπζηθά ή λνκηθά 

πξφζσπα ησλ νπνίσλ νη δξαζηεξηφηεηεο είλαη λφκηκεο. 

  

Άρθρο 47 

Οη ινγαξηαζκνί ηεο Παγθχπξηαο Έλσζεο Πηπρηνχρσλ Μεηαθξαζηψλ θαη Γηεξκελέσλ 

ειέγρνληαη απφ εγθεθξηκέλν ινγηζηή  θαη ελεκεξψλεηαη ε Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε 

ησλ κειψλ.   
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Οη νηθνλνκηθνί ινγαξηαζκνί ηνπ έηνπο ππνβάιινληαη ζηνλ Έθνξν, ην αξγφηεξν ζηνπο 

7 κήλεο απφ ηε ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο θιπ, φπσο αλαθέξεηαη ζηα Άξζξα 8(ε) 

θαη 49 ηνπ Νφκνπ. 

Γηα λα ζπλάδνπλ πιήξσο κε ηνλ Νφκν, νη εηήζηνη νηθνλνκηθνί ινγαξηαζκνί ηνπ 

ζσκαηείνπ, πεξηέρνπλ ιεπηνκεξψο θαη ηα ηπρφλ έζνδα θαη έμνδα, ηα νπνία 

πξνθχπηνπλ απφ ηε δηάζεζε πεξηνπζίαο ηνπ ζσκαηείνπ, ηεο θηλεηήο θαη ηεο αθίλεηεο, 

ηδηφθηεηεο θαη επί κηζζψζεη, αιιά θαη λα είλαη δηαθαλείο νη δηαδηθαζίεο πνπ 

αθνινπζνχληαη γηα δηάζεζε πφξσλ θαη πεξηνπζίαο ηνπ ζσκαηείνπ θαη,  

θαηαγξάθνληαη ιεπηνκεξψο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ ζσκαηείνπ, ηα ηπρφλ 

έζνδα θαη έμνδα, ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ δηνξγαλψζεηο ζεκηλαξίσλ, δηαιέμεσλ, 

ζπκπνζίσλ, ζπλεδξίσλ, εθδφζεηο κειεηψλ, βηβιίσλ, πεξηνδηθψλ, παξνρή 

ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ, δεμηψζεσλ, ηαμηδηψλ εμσηεξηθνχ, έθδνζε ιαρλψλ, 

δσξεψλ, εηζθνξψλ, ζπλδξνκψλ, θιπ.       

 

Δπεηδή θαηά ηε δηάζεζε / ρξήζε / επελδχζεηο πφξσλ θαη θεθαιαίσλ ηνπ ζσκαηείνπ 

ζην εζσηεξηθφ ή ην εμσηεξηθφ ζπλεπάγνληαη θαη: 

- ε εξγνδφηεζε εηδηθψλ, εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ,  

- ε πψιεζε ή κίζζσζε πεξηνπζίαο ηνπ ζσκαηείνπ,  

- ε αγνξά πιηθνχ, θιπ, 

- δηνξγάλσζε ηαμηδηψλ εμσηεξηθνχ, ζεκηλαξίσλ, εθδειψζεσλ θιπ., ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηνπ ζσκαηείνπ εθαξκφδνληαη θαη πξαθηηθέο δηαθάλεηαο (πξνθήξπμε 

ζέζεσλ, πξνθήξπμε πξνζθνξψλ θιπ.)    

 

Κεφάλαιο 8: 
ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

Άρθρο 48 

 Η ζθξαγίδα ηεο Παγθχπξηαο Έλσζεο Πηπρηνχρσλ Μεηαθξαζηψλ θαη Γηεξκελέσλ 

είλαη ζηξνγγπιή, θέξεη πεξηθεξεηαθά ην φλνκα ηεο θαη ζην κέζν ην κήλα θαη ην έηνο 

ίδξπζήο ηεο: 

ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΈΝΩΗ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΔΣΑΦΡΑΣΩΝ ΚΑΙ 

ΓΙΔΡΜΗΝΔΩΝ – ΟΚΣΩΒΡΙΟ 1999. 

Γηθαίσκα θχιαμεο θαη ρξήζεο ηεο ζθξαγίδαο ηεο Παγθχπξηαο Έλσζεο Πηπρηνχρσλ 

Μεηαθξαζηψλ θαη Γηεξκελέσλ έρεη ν Γξακκαηέαο, ν Πξφεδξνο θαη ν Τακίαο. 
 
Άρθρο 49 

Η Παγθχπξηα Έλσζε Πηπρηνχρσλ Μεηαθξαζηψλ θαη Γηεξκελέσλ έρεη ζηελ θαηνρή 

ηεο ιάβαξν κε αλαπαξάζηαζε ηνπ νλφκαηνο θαη ηεο εκεξνκελίαο ίδξπζήο ηεο.  

 

Άρθρο 50 

Τν έκβιεκα ηεο Παγθχπξηαο Έλσζεο Πηπρηνχρσλ Μεηαθξαζηψλ θαη Γηεξκελέσλ 

αληηπξνζσπεχεη ηελ πδξφγεην. Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην απνθαζίδεη γηα ηελ 

εθηχπσζε ηνπ εκβιήκαηνο ζηα επηζηνιφραξηα ηεο Παγθχπξηαο Έλσζεο Πηπρηνχρσλ 

Μεηαθξαζηψλ θαη Γηεξκελέσλ θαη ζηηο επαγγεικαηηθέο θάξηεο ησλ Μειψλ ηεο.  

 

Άρθρο 51 

Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην απνθαζίδεη λα θαζηεξψζεη ην έκβιεκα ηεο Παγθχπξηαο 

Έλσζεο Πηπρηνχρσλ Μεηαθξαζηψλ θαη Γηεξκελέσλ σο παηέληα, ε νπνία λα είλαη 

αληηπξνζσπεπηηθή ηεο επαγγεικαηηθήο ππνδνκήο ζηνλ ηνκέα ηεο Μεηάθξαζεο θαη 

Γηεξκελείαο.  
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Άρθρο 52 

Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηεο Παγθχπξηαο Έλσζεο Πηπρηνχρσλ Μεηαθξαζηψλ, 

θαηφπηλ επηθχξσζεο θαη απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε θαη Γηεξκελέσλ απνθαζίδεη γηα 

ηελ έληαμή ηεο ζε Γηεζλείο, Ηπεηξσηηθνχο, Πεξηθεξεηαθνχο, Τνπηθνχο 

Δπαγγεικαηηθνχο Οξγαληζκνχο, εάλ θαη εθφζνλ απηφ ζα ζπκβάιεη ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηεο. 

 

Άρθρο 53 

Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην απνθαζίδεη γηα ηελ απφθηεζε θηλεηήο ή αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο γηα ινγαξηαζκφ ηεο Παγθχπξηαο Έλσζεο Πηπρηνχρσλ Μεηαθξαζηψλ θαη 

Γηεξκελέσλ, εάλ απηφ εμππεξεηεί ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηεο. 

 

Άρθρο 54 

Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην εηνηκάδεη θαη θπξψλεη ηνλ Κψδηθα Γενληνινγίαο, ν νπνίνο 

θαζνξίδεη ηελ επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά αλάκεζα ζηα Μέιε ηεο Παγθχπξηαο 

Έλσζεο Πηπρηνχρσλ Μεηαθξαζηψλ θαη Γηεξκελέσλ θαη κεηαμχ απηψλ θαη ησλ 

πειαηψλ ηνπο.  

 

Κεφάλαιο 9: 
ΓΙΑΛΤΗ 

Άρθρο 55 

Η Παγθχπξηα Έλσζε Πηπρηνχρσλ Μεηαθξαζηψλ θαη Γηεξκελέσλ κπνξεί λα δηαιπζεί 

ή ζπγρσλεπζεί κε άιιν ζσκαηείν εάλ 

 

α) Οη ζθνπνί ηεο έρνπλ εθπιεξσζεί ή εγθαηαιεηθζεί,    

 

β) Τα κέιε ηεο έρνπλ κεησζεί θάησ απφ 20, 

 

γ) Καηφπηλ απφθαζεο ησλ 3 /4 ησλ Ταθηηθψλ Μειψλ ηεο.  

  

Άρθρο 56 

Σε πεξίπησζε δηάιπζεο ηεο Παγθχπξηαο Έλσζεο Πηπρηνχρσλ Μεηαθξαζηψλ θαη 

Γηεξκελέσλ, ε εθθαζάξηζε γίλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιηφ ηεο, ην νπνίν αθνχ 

θαηαβάιεη ηηο νθεηιέο ηεο, εάλ ππάξρνπλ, ζε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα,  κεηαβηβάδεη 

ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο ζηνλ Σχλδεζκν ΔΛΠΙΓΑ. Τν αξρείν ηεο ΠΔΠΤΥΜΔΓΙ 

θαηαζηξέθεηαη. Σε θακία πεξίπησζε κέινο, ην νπνίν απνρσξεί απφ ην ζσκαηείν έρεη 

δηθαίσκα επί ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ζσκαηείνπ, ζε πεξίπησζε δηάιπζεο ηνπ ζσκαηείνπ, 

ζχκθσλα κε ηα Άξζξα 8 θαη 14 ηνπ Νφκνπ.  

Η πεξηνπζία ηνπ ζσκαηείνπ θαηά ηε δηάιπζή ηνπ κεηαθέξεηαη ζε άιιν παξφκνην 

θνηλνθειή θαη κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα νξγαληζκφ ή πξνο δεκφζην φθεινο θαη 

νπδφισο ζηα κέιε ηνπ ζσκαηείνπ, ζχκθσλα θαη κε ηα Άξζξα 25 (4) θαη 8 (ζ) ηνπ 

Νφκνπ.  
  

************************************ 

 

 


