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I C O M O S 
 
 
 
 

Α ρ θ ρ ο  1 
 

ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ 
 

Ιδρύεται επιστημονικό Σωματείο με τίτλο Κυπριακό Τμήμα του Διεθνούς Συμβουλίου 

Μνημείων και Χώρων “ΙCOMOS” και έδρα την Λευκωσία, με προσωρινή διεύθυνση στα 

γραφεία του Τμήματος Αρχαιοτήτων, Τ.Κ. 2024, 1516 Λευκωσία. 

 
 
 

Α ρ θ ρ ο 2 
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ 
 

1. To Κυπριακό Τμήμα του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και χώρων - “ICOMOS” θα 

αποτελεί τον Κυπριακό κλάδο του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και   Χώρων - 

ICOMOS, (International Council on Monuments and Sites), που λειτουργεί υπό την 

αιγίδα της UNESCO και έχει έδρα το Παρίσι (Hotel Saint Aignan - 75, Rue du Temple - 

75003 Paris). 

 

2. Η σφραγίδα του Κυπριακού Τμήματος του ICOMOS περιέχει την επωνυμία “ΙCOMOS - 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ - ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ” στα 



ελληνικά ή αγγλικά ή γαλλικά, κάτω από την απεικόνιση πάνω τμήματος αρχαϊκής 

επιτύμβιας στήλης. 

 

 
 
 
 
 
 

Α ρ θ ρ ο 3 
 

ΟΡΙΣΜΟΙ 
 
 

 
 Οι έννοιες για το Μνημείο και τον Χώρο ορίζονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 

άρθρο 3 του Καταστατικού του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Χώρων που εγκρίθηκε 

κατά την 5η Διεθνή Γενική Συνέλευση του ICOMOS, στις 22.5.1978, στην Μόσχα. 

 

 Στο εξής το Κυπριακό Τμήμα του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Χώρων θα 

αναφέρεται ως Κυπριακό Τμήμα  του ICOMOS ή απλά Κυπριακό Τμήμα και το Διεθνές 

Συμβούλιο Μνημείων και Χώρων θα αναφέρεται ως ICOMOS. 

 
 
 
      Α ρ θ ρ ο  4 
 

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
 

 Οι σκοποί και οι δραστηριότητες του Κυπριακού Τμήματος εντάσσονται στους σκοπούς 

και τις δραστηριότητες του ICOMOS, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 4 και 5 του 

Καταστατικού του ICOMOS, και ειδικότερα, αφορούν: 

 

1. Στην προώθηση και ενίσχυση μέτρων προστασίας, διατήρησης, αναβίωσης και 

αξιοποίησης των Μνημείων και των Χώρων. 

 

2. Στην προαγωγή μελετών και μεθόδων τεχνολογίας και τρόπων προστασίας, διατήρησης, 

αναβίωσης και αξιοποίησης των Μνημείων και Χώρων. 



 

3. Στην ενημέρωση και στην ευαισθητοποίηση του πληθυσμού της χώρας για τα Μνημεία 

και τους Χώρους ως και την γενικότερη Πολιτιστική Κληρονομιά του τόπου μας και την 

διάσωσή της. 

 

 Για το σκοπό αυτό, το Κυπριακό Τμήμα θα επιδιώξει την αξιοποίηση της κοινής γνώμης 

με την κινητοποίηση τοπικών συλλογικών φορέων και ιδιαίτερα  των Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προς την κατεύθυνση της προστασίας, διατήρησης, αναβίωσης, 

αξιοποίησης και προβολής των Μνημείων και Χώρων των επιμέρους περιοχών της 

χώρας. 

 

4. Στην υποβολή προτάσεων και την προώθηση ανάλογων ενεργειών στις αρμόδιες 

υπηρεσίες και αρχές της Πολιτείας και στους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς για την 

προστασία, την διάσωση, την διατήρηση και προβολή Μνημείων και Χώρων. 

 

5. Στη μετεκπαίδευση και εξειδίκευση επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων, σχετικά με τις 

τεχνικές της συντήρησης, της προστασίας, της αναβίωσης και της αναστήλωσης των 

Μνημείων και της συντήρησης, της προστασίας και της ανάδειξης Χώρων, με την 

οργάνωση επιστημονικών σεμιναρίων και μαθημάτων και με την παροχή υποτροφιών 

για μεταπτυχιακές σπουδές, σε Σχολές του εσωτερικού ή του εξωτερικού, με αντικείμενο 

την εν γένει προστασία των Μνημείων και Χώρων. 

 

6. Στη σύνταξη συστηματικών καταλόγων, ευρετηρίων, τοπογραφικών και 

φωτογραμμετρικών χαρτών, φωτογραφικών αρχείων κ.λ.π. στοιχείων σχετικών με τα 

Μνημεία και τους Χώρους. 

 

7. Στη δημιουργία αρχείου ρυθμολογικών και κατασκευαστικών στοιχείων της 

αρχιτεκτονικής παράδοσης του τόπου μας. 

 

8. Στη συνεργασία με τα αρμόδια όργανα του ICOMOS, για την εφαρμογή των αποφάσεων 

των Γενικών Συνελεύσεων και των προγραμμάτων που προτείνονται από τη 

Συμβουλευτική και την Εκτελεστική Επιτροπή του ICOMOS. 

 



9. Στη συνεργασία με τα αρμόδια όργανα της UNESCO, του Διεθνούς Κέντρου για τη 

Συντήρηση των Πολιτιστικών έργων (ICCROM), του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων 

(ICOM) και άλλων διεθνών και εθνικών οργανισμών που έχουν παρεμφερείς σκοπούς. 

 

 

10. Στη συνεργασία με άλλους Κυπριακούς Οργανισμούς  ή άλλους ενδιαφερόμενους 

φορείς και ιδιώτες που έχουν παρεμφερείς σκοπούς για την προώθηση των στόχων του 

Κυπριακού Τμήματος του ΙCOMOS. 

 

11. Στη δημιουργία Βιβλιοθήκης και Κέντρου Τεκμηρίωσης, με σχετικό βιβλιογραφικό 

υλικό για το Κυπριακό Τμήμα του ICOMOS. 

 

 Το Κυπριακό Τμήμα του ICOMOS θα καταβάλει προσπάθεια να υπάρχει διαρκής 

ενημέρωση των μελών του, ως και των ενδιαφερομένων φορέων και πολιτών, για τις 

διεθνείς εξελίξεις στην τεχνολογία και τις μεθόδους προστασίας και συντήρησης των 

Μνημείων και των Χώρων. 

 

12. Στη δημοσίευση ή υποβοήθηση δημοσιεύσεων επιστημονικού ή ενημερωτικού 

περιεχομένου σχετικών με θέματα προστασίας και συντήρησης Μνημείων και Χώρων 

και προαγωγής και διάδοσης των σκοπών του Κυπριακού Τμήματος του ICOMOS. 

 

13. Στην εν γένει δημιουργία ενός πλαισίου εποικοδομητικού διαλόγου και ανταλλαγής 

επιστημονικών γνώσεων και εμπειριών, σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο, σχετικά με τις 

αρχές και τα τεχνικά, νομοθετικά και διοικητικά μέσα για τη διατήρηση, την προστασία, 

την αναστήλωση, την αναβίωση την προβολή και την αξιοποίηση των Μνημείων και 

Χώρων. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Α ρ θ ρ ο  5 
 

ΜΕΣΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 
 

1. Για την επιτυχία των σκοπών του Κυπριακού Τμήματος θα χρησιμοποιηθούν τα 

παρακάτω μέσα: 

 

α. Διοργάνωση Συνεδρίων, Συναντήσεων, Συζητήσεων, Διαλέξεων, Σεμιναρίων, 

Μαθημάτων, Εκθέσεων κλπ. εκδηλώσεων με επιστημονικό ή ενημερωτικό 

περιεχόμενο. 

 

β. Εκδόσεις Βιβλίων, Φυλλαδίων, Καταλόγων, Ημερολογίων κ.λ.π. εντύπου και 

ηλεκτρονικού υλικού με επιστημονικό ή ενημερωτικό περιεχόμενο. 

 

γ. Παραστάσεις και Διαβήματα σε αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές, Συνεντεύξεις και 

Ανακοινώσεις στον Τύπο και στα άλλα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, Νομικές 

Παρεμβάσεις κ.λ.π. ενέργειες που εντάσσονται στα πλαίσια των σκοπών του. 

 

δ. Συγκρότηση Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας, αμοιβομένων ή μη, 

εκπροσώπηση σε Συλλογικά ΄Οργανα εθνικού ή διεθνούς χαρακτήρα και 

συμμετοχή σε Διεθνείς ή Τοπικές Συμβάσεις κ.λ.π. με αντικείμενο που 

εντάσσεται στα πλαίσια των σκοπών του. 

 

2. Οι οικονομικοί πόροι, για την επιτυχία των σκοπών του Κυπριακού Τμήματος, θα είναι: 

 

α. Οι ετήσιες Συνδρομές των διαφόρων κατηγοριών των μελών, που, μαζί με την 

προθεσμία πληρωμής, θα καθορίζονται από την ετήσια Γενική Συνέλευση μετά 

από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

β. Επιχορηγήσεις από φορείς Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου. 

 

γ. Δωρεές ιδιωτών και φορέων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου. 

 

δ. Επιχορηγήσεις από την Κυπριακή Κυβέρνηση και Διεθνείς Οργανισμούς. 



 

ε. Διακρατικές Συμβάσεις. 

 

στ. Κάθε άλλος νόμιμος πόρος ή έσοδο. 

 

 

 

 

Α ρ θ ρ ο  6 
 

Μ Ε Λ Η 
 
 

1. Τα μέλη του Κυπριακού Τμήματος χωρίζονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 

του Καταστατικού του ICOMOS, σε τέσσερις κατηγορίες: 

 

α. ΄Ατομα Μέλη: η ιδιότητα του Ατόμου μέλους δίνεται σε πρόσωπα που 

ασχολούνται επαγγελματικά με τη μελέτη, προστασία και αποκατάσταση 

Μνημείων και Χώρων, που μπορεί να είναι επιστήμονες ή να έχουν άμεση και 

ειδική σχέση με το αντικείμενο αυτό, και ενδιαφέρονται άμεσα και ενεργητικά 

για τους σκοπούς και τις δραστηριότητες του Κυπριακού Τμήματος. 

 

β. Φορείς Μέλη: η ιδιότητα του Φορέα μέλους δίνεται σε Οργανισμούς, Σωματεία, 

Συλλόγους, Επιμελητήρια, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ενώσεις και εν 

γένει νομικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται άμεσα και ενεργητικά για τους 

σκοπούς και τις δραστηριότητες του Κυπριακού Τμήματος. 

 

γ. Επικουρικά Μέλη: η ιδιότητα του Επικουρικού μέλους δίνεται σε πρόσωπα που 

ενδιαφέρονται άμεσα και  ενεργητικά για τους σκοπούς και τις δραστηριότητες 

του Κυπριακού Τμήματος (φοιτητές, δωρητές κ.λ.π). 

 

δ. Επίτιμα Μέλη: η ιδιότητα του Επίτιμου μέλους απονέμεται σε πρόσωπα που 

έχουν προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες ή δωρεές, σε χρήμα ή και σε είδος, για 

τους σκοπούς και τις δραστηριότητες του Κυπριακού Τμήματος. 



 

2. ΄Ολα  τα μέλη του Κυπριακού Τμήματος είναι αυτοδίκαια μέλη, των αντιστοίχων 

κατηγοριών, του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και  Χώρων - ICOMOS. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Α ρ θ ρ ο 7 
 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ 
  

  

1. Η επιλογή των Ατόμων, Φορέων και Επικουρικών μελών γίνεται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου συνοδευόμενη από σύντομο 

βιογραφικό σημείωμα, σε ειδικό έντυπο του ICOMOS.  Σε περίπτωση που το Διοικητικό 

Συμβούλιο απορρίψει την αίτηση, ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να προσφύγει στη 

Γενική Συνέλευση του Κυπριακού Τμήματος που αποφασίζει οριστικά και τελεσίδικα. 

 

2. Η ιδιότητα του Επίτιμου μέλους απονέμεται από τη Γενική Συνέλευση μετά από 

πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Τμήματος.  Κάθε μέλος του 

Κυπριακού Τμήματος έχει το δικαίωμα να εισηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο την 

απονομή του τίτλου του Επίτιμου μέλους. 

 

 

 

Α ρ θ ρ ο 8 
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 
 
 

1. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των διαφόρων κατηγοριών μελών του Κυπριακού 

Τμήματος ορίζονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα διάφορα επιμέρους άρθρα του 

Καταστατικού του ICOMOS.  Επιπλέον, οι διάφορες κατηγορίες μελών απολαμβάνουν 

χωρίς εξαίρεση, και όσα προνόμια καθορίζονται, ανά κατηγορία, με αποφάσεις της 



Γενικής Συνέλευσης και της Εκτελεστικής Επιτροπής του ICOMOS  ή θεσπίζονται από 

τη Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Τμήματος. 

 

2. Τα δικαιώματα των μελών του Κυπριακού Τμήματος ανά κατηγορία, είναι τα ακόλουθα: 

 

α. Τα ΄Ατομα μέλη έχουν δικαίωμα να παρίστανται, να συμμετέχουν και να 

ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις του Κυπριακού Τμήματος καθώς επίσης να 

παρίστανται και να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις του ΙCOMOS.  

Επιπλέον, έχουν δικαίωμα να εκλέγονται στα όργανα του Κυπριακού Τμήματος 

ή του ICOMOS  και να εκπροσωπούν το Κυπριακό Τμήμα ή το ICOMOS στις 

Καταστατικές κ.λ.π. διοργανώσεις.  Τέλος, έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν σε 

επιτροπές και ομάδες εργασίας του Κυπριακού Τμήματος, στις Ειδικές Διεθνείς 

Επιτροπές του ΙCOMOS και σε όλες, εν γένει, τις δραστηριότητες του 

Κυπριακού Τμήματος καθώς και του ICOMOS. 

 

β. Οι Φορείς μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα των Ατόμων μελών εκτός από το 

δικαίωμα να εκλέγονται στην Εκτελεστική Επιτροπή του ICOMOS. 

 

γ. Τα Επικουρικά μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα των Φορέων μελών εκτός από το 

δικαίωμα να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις και να εκλέγονται στα όργανα 

τόσο του Κυπριακού Τμήματος όσο και του ICOMOS. 

 

δ. Τα Επίτιμα μέλη έχουν τα ίδια δικαιώματα με τα Επικουρικά μέλη, χωρίς την 

υποχρέωση της καταβολής συνδρομής. 

 

3. ΄Ολα τα μέλη οφείλουν να τηρούν τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και να 

συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των οργάνων του Κυπριακού Τμήματος του 

ICOMOS. 

 

 

Α ρ θ ρ ο 9 
 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ 
 



 
 Η διαγραφή μέλους γίνεται μετά από αίτηση του ή σαν επιβολή κυρώσεως για την μη 

έγκαιρη καταβολή της ετήσιας συνδρομής καθώς και για κάθε άλλη νόμιμη αιτία. 

 

 Η απόφαση της διαγραφής λαμβάνεται από τη Γενική Συνέλευση, με πλειοψηφία των 

2/3 των μελών που παρίστανται με δικαίωμα ψήφου και κοινοποιείται γραπτά στον 

ενδιαφερόμενο και στη Γραμματεία του ICOMOS, με φροντίδα του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Κυπριακού Τμήματος. 

 

 

 

Α ρ θ ρ ο 10 
 

ΟΡΓΑΝΑ 
 
 

 Τα όργανα του Κυπριακού Τμήματος του ICOMOS είναι: 
 

α. Η Γενική Συνέλευση των μελών, και 
 
β. Το Διοικητικό Συμβούλιο. 
 
 

 Κάθε όργανο αποφασίζει για τον τρόπο λειτουργίας του και είναι υποχρεωμένο να τηρεί 

βιβλίο Πρακτικών των συνεδριάσεών του. 

 

 

 

Α ρ θ ρ ο 11 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΕΚΛΟΓΕΣ 
 
 

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το  ανώτερο  και  κυρίαρχο όργανο του Κυπριακού 

Τμήματος.  Τη Γενική Συνέλευση αποτελούν όλα τα μέλη: ΄Ατομα, Φορείς, Επικουρικά 

και Επίτιμα. 

 
2. Η Γενική Συνέλευση του Κυπριακού Τμήματος: 
 



α. Εκλέγει τα εννέα (9), από τα δώδεκα (12), τακτικά μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου και τα τρία (3) αναπληρωματικά. 

 

β. Καθορίζει το πρόγραμμα δράσης του Κυπριακού Τμήματος και εγκρίνει τους 

απολογισμούς και προϋπολογισμούς. 

 

γ. Καθορίζει τα ποσά και τις προθεσμίες πληρωμής των Συνδρομών των διαφόρων 

κατηγοριών των μελών. 

δ. Αποφασίζει και εγκρίνει την τροποποίηση του Καταστατικού του Κυπριακού 

Τμήματος. 

 

ε. Αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται ρητά στο παρόν Καταστατικό 

και ελέγχει την εν γένει δράση του Κυπριακού Τμήματος. 

 

2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται τακτικά μια φορά κάθε χρόνο, από τον Πρόεδρο του 

Διοικητικού Συμβουλίου, και έκτακτα εφόσον ζητηθεί από το 1/3 του αριθμού των 

ταμειακά εντάξει μελών, με γραπτή αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

3. Οι προσκλήσεις για τη Γενική Συνέλευση στέλνονται σε όλα τα μέλη δεκαπέντε μέρες 

τουλάχιστον πριν από την πραγματοποίησή της. Παράλληλα, η πρόσκληση δημοσιεύεται 

στον ημερήσιο Τύπο. 

 

4. Η απαιτούμενη απαρτία της Γενικής Συνέλευσης καθορίζεται στο 1/3 του αριθμού των 

ταμειακά εντάξει μελών.  Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση 

επαναλαμβάνεται στον ίδιο τόπο, μετά παρέλευση μίας ώρας την ίδια μέρα και θεωρείται 

σε απαρτία με όσα μέλη παρίστανται. 

 

5. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με άμεση φανερή ψηφοφορία και με 

απλή πλειοψηφία, των παρισταμένων ταμειακά εντάξει και με δικαίωμα ψήφου μελών.  

Στις περιπτώσεις διαγραφής μέλους και τροποποίησης του Καταστατικού, η 

απαιτούμενη πλειοψηφία καθορίζεται στα 3/4 του αριθμού των παρισταμένων ταμειακά 

εντάξει και με δικαίωμα ψήφου μελών.  Στην περίπτωση διαγραφής μέλους η 

ψηφοφορία είναι μυστική. 



 

6. Τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης διευθύνει τριμελές Προεδρείο που εκλέγεται από 

το σώμα στην αρχή της συνεδρίασης, με άμεση φανερή ψηφοφορία και με απλή 

πλειοψηφία. 

 

7. Κάθε τρίτο χρόνο η τακτική Γενική Συνέλευση των μελών προβαίνει στις εκλογές των 

εννέα (9), εκ των δώδεκα (12), τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των 

τριών (3) αναπληρωματικών, με άμεση μυστική ψηφοφορία. 

8. Η εκλογική Γενική Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή τριμελούς Εφορευτικής 

Επιτροπής, με άμεση φανερή ψηφοφορία και με απλή πλειοψηφία των μελών που έχουν 

δικαίωμα ψήφου. 

 

9. Οι εκλογές γίνονται με άμεση μυστική ψηφοφορία σε ημερομηνία και τόπο που ορίζει η 

εκλογική Γενική Συνέλευση. 

 
 
 
 

Α ρ θ ρ ο 12 
 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη της λειτουργίας του Τμήματος μέσα στα 

πλαίσια που καθορίζονται από το Καταστατικό και τα όργανα του ICOMOS και 

λογοδοτεί στη Γενική Συνέλευση του Κυπριακού Τμήματος. 

 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από δώδεκα (12) τακτικά και τρία  (3) 

αναπληρωματικά μέλη που εκλέγονται μεταξύ των Ατόμων και Φορέων μελών του 

Κυπριακού Τμήματος.  Τα εννέα (9) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται κατά τις εκλογές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 11 του παρόντος.  Τα υπόλοιπα τρία (3) τακτικά μέλη επιλέγονται, με άμεση 

μυστική ψηφοφορία, από τα εννέα (9) εκλεγμένα τακτικά μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου κατά την πρώτη τους συνεδρίαση μετά τις εκλογές.  Η επιλογή των τριών 

(3) παραπάνω τακτικών μελών γίνεται με βάση το κριτήριο της εξασφάλισης ισόρροπης 

εκπροσώπησης των διαφόρων επιστημονικών ειδικοτήτων, επαγγελματικών 



προελεύσεων και κατηγοριών των μελών  του Κυπριακού Τμήματος στο Διοικητικό 

Συμβούλιο.  Το σύνολο των δώδεκα (12) τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

συγκροτείται σε σώμα μέσα σε είκοσι (20) μέρες το αργότερο μετά τις εκλογές και 

ύστερα από πρόσκληση του μέλους που πλειοψήφισε. 

 

3. Το δωδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από: 

α. τον Πρόεδρο, 

β. τον Αντιπρόεδρο, 

γ. το Γενικό Γραμματέα, 

δ. τον Ταμία, 

ε. τα  οκτώ (8) Μέλη Γενικών Καθηκόντων 

 

4. Αμέσως μετά τη συγκρότησή του σε σώμα, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να 

ενημερώσει γραπτά τα αρμόδια όργανα του ICOMOS και των άλλων εθνικών και 

διεθνών οργανισμών και φορέων, που έχουν συναφές αντικείμενο, ως και όλα τα μέλη 

του Κυπριακού Τμήματος για  τη σύνθεσή του. 

 

5. Η θητεία όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής.  Σε περίπτωση 

χηρείας, για οποιοδήποτε λόγο, μιας θέσης του Διοικητικού Συμβουλίου  η θέση αυτή 

καταλαμβάνεται, για το υπόλοιπο της θητείας, από το πρώτο κατά σειρά 

αναπληρωματικό μέλος ή, ελλείψει τέτοιων, από ένα οποιοδήποτε ΄Ατομο ή Φορέα 

μέλος του Τμήματος που θα επιλέξουν τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. 

 

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μια φορά τον μήνα στα 

γραφεία του Τμήματος.  Οι έκτακτες συνεδριάσεις συγκαλούνται από τον Πρόεδρο ή 

μετά από έγγραφη αίτηση πέντε (5) τουλάχιστον μελών.  Δικαίωμα εισηγήσεων στις 

συνεδριάσεις έχουν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενώ δικαίωμα 

παραστάσεως και λόγου έχουν όλα  τα μέλη του Τμήματος. 

 

7. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με άμεση φανερή ψηφοφορία 

και με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών.  Η απαιτούμενη απαρτία για την 

εγκυρότητα των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται σε έξι (6) μέλη. 



 

8.  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Τμήματος: 

 

α. Εκπροσωπεί, με δικαίωμα ψήφου, το Κυπριακό Τμήμα στη Γενική Συνέλευση 

του ICOMOS. 

 

β. Συνεργάζεται με τα αρμόδια όργανα του ICOMOS, ως και με άλλους εθνικούς ή 

διεθνείς οργανισμούς με συναφές αντικείμενο, και επιμελείται την εκτέλεση 

κοινών εθνικών και διεθνών προγραμμάτων. 

 

γ. Εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τον καθορισμό των ποσών των ετησίων 

συνδρομών των διαφόρων κατηγοριών των μελών και των προθεσμιών 

πληρωμής. 

 

δ. Μεριμνά για τη συγκέντρωση και έγκαιρη αποστολή των ετησίων συνδρομών 

των μελών του Κυπριακού Τμήματος στη Γραμματεία του ICOMOS. 

 

ε. Μεριμνά για την ενημέρωση ως και την κατοχύρωση και επαύξηση των 

δικαιωμάτων των μελών, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

 

στ. Αποφασίζει για την εκπροσώπηση του Κυπριακού Τμήματος σε καταστατικές 

κλπ. συνελεύσεις, επιτροπές, συμβούλια κλπ. διοργανώσεις του ICOMOS ή 

άλλων εθνικών και διεθνών οργανισμών. 

 

ζ. Αποφασίζει για τη συμμετοχή εκπροσώπων εθνικών ή διεθνών οργανισμών με 

συναφές αντικείμενο στις καταστατικές κλπ. συνεδριάσεις, επιτροπές, συνέδρια 

κλπ. διοργανώσεις του Κυπριακού Τμήματος. 

 

η. Μεριμνά για την προσέλκυση νέων μελών και αποφασίζει για την εγγραφή 

υποψηφίων μελών.  Οι υποψηφιότητες των μελών υποβάλλονται στο Διοικητικό 

Συμβούλιο με γραπτή αίτηση κάθε υποψηφίου. 

 



θ.   Προβαίνει στη διαγραφή μελών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 9 του 

παρόντος. 

 

ι. Αποφασίζει για τη σύσταση και συγκρότηση επιτροπών, υποεπιτροπών, 

γραφείων και  ομάδων  εργασίας του Τμήματος, αμοιβόμενων ή μη, ως κα για 

την πρόσληψη διοικητικού και  επιστημονικού προσωπικού. 

 

ια. Αποφασίζει για τις εν γένει δαπάνες του Τμήματος.   

 

ιβ. Συντάσει και εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τον ετήσιο απολογισμό 

δραστηριοτήτων και τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό του Τμήματος. 

 

ιγ. Συντάσσει και εισηγείται στη Γενική Συνέλευση το ετήσιο Πρόγραμμα δράσης 

και τον ετήσιο προϋπολογισμό του Τμήματος, και, μετά την έγκρισή τους, 

επιμελείται την εκτέλεσή τους. 

 

ιδ. Συντάσσει και εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τις αναγκαίες τροποποιήσεις ή 

συμπληρώσεις του Καταστατικού ή των εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας 

του Τμήματος. 

 

ιε. Συντάσει και υποβάλλει στη Γραμματεία του ICOMOS ετήσια κατάσταση των εν 

ενεργεία παλαιών και των νέων μελών του Τμήματος ως και τις εκάστοτε 

τροποποιήσεις του Καταστατικού. 

 

ιστ. Συντάσσει και υποβάλλει στον Πρόεδρο του ICOMOS ετήσια ΄Εκθεση 

πεπραγμένων του Τμήματος με βάση τον απολογισμό του προηγούμενου έτους. 

 

ιζ. Αποφασίζει για κάθε ενέργεια, εκδήλωση ή συμμετοχή και έχει την ευθύνη της 

εν γένει διοίκησης και λειτουργίας του Τμήματος. 

 

 

9. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Τμήματος έχουν τις παρακάτω 

επιμέρους αρμοδιότητες: 



 

α.   Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Κυπριακό Τμήμα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και 

αποτελεί τον κύριο σύνδεσμο του Τμήματος με τα διοικητικά όργανα του 

ICOMOS (Εκτελεστική Επιτροπή, Συμβουλευτική Επιτροπή, Γραφείο).  

Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις και το Διοικητικό Συμβούλιο, στις 

συνεδριάσεις του οποίου προεδρεύει, και συντονίζει το έργο των Τοπικών 

Συμβουλίων. 

 

β. Ο Αντιπρόεδρος βοηθά  και αναπληρώνει τον Πρόεδρο. 

 

γ. Ο Γενικός Γραμματέας διεκπεραιώνει τις εν γένει γραμματειακές εργασίες του 

Τμήματος (τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου εισερχόμενης και εξερχόμενης 

αλληλογραφίας, διακίνηση αλληλλογραφίας, ανακοινώσεων κλπ. εγγράφων) και 

έχει την ευθύνη της τηρήσεως Πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

 

δ. Ο Ταμίας διαχειρίζεται τα οικονομικά του Τμήματος (συγκέντρωση ετήσιων 

συνδρομών των διαφόρων κατηγοριών μελών, έγκαιρη αποστολή των 

συνδρομών στην Γραμματεία του ICOMOS, είσπραξη επιχορηγήσεων κλπ. 

εσόδων και πληρωμή πάσης φύσεως δαπανών, τήρηση βιβλίου Ταμείου και 

αρχείου δικαιολογητικών εσόδων-εξόδων), και συντάσσει τον ετήσιο οικονομικό 

απολογισμό και προϋπολογισμό, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

ε. Τα οκτώ (8) Μέλη Γενικών Καθηκόντων βοηθούν και αναπληρώνουν, μετά από 

σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και ανάλογα με τα ζητήματα 

που προκύπτουν, τον Ταμία, και εκπροσωπούν το Κυπριακό Τμήμα  σε 

Επιτροπές και Συμβούλια Ιδιωτικών και Δημόσιων Φορέων μετά από απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 
 
 
 
 



Α ρ θ ρ ο  13 
 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 
 
 

1. Οι εκπρόσωποι των Φορέων μελών του Τμήματος, που επιθυμούν να 

συμμετέχουν στα διάφορα όργανα είτε του Κυπριακού Τμήματος είτε και του 

ICOMOS, θα πρέπει να έχουν κάθε φορά εκ των προτέρων εξουσιοδοτηθεί για 

τον σκοπό αυτόν από τα αρμόδια όργανα των φορέων τους. 

2. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αδυνατεί να παραστεί στη Γενική 

Συνέλευση του ICOMOS θα πρέπει να εξουσιοδοτήσει έγκαιρα ένα από τα μέλη 

τα οποία θα παραστούν. 

 
 
 
 

Α ρ θ ρ ο  14 
 

ΤΟΠΙΚΑ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 
 
 

1. Για την ενεργότερη συμμετοχή των μελών του Κυπριακού Τμήματος στην αντιμετώπιση 

ειδικών τοπικών θεμάτων, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνιστά Τοπικά  

Συμβούλια με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια και αντικείμενο. 

 

2.  Τα Τοπικά Συμβούλια του Κυπριακού Τμήματος του ICOMOS: 

 

α. ΄Εχουν την έδρα τους σε συγκεκριμένη πόλη ή οικισμό στα όρια των οποίων 

αναπτύσσουν δραστηριότητα τοπικού χαρακτήρα που διαμορφώνεται ελεύθερα 

μέσα στα πλαίσια του παρόντος Καταστατικού και των εκάστοτε αποφάσεων των 

οργάνων του Κυπριακού Τμήματος. 

 

β. Αποτελούνται από όλα τα μέλη του Τμήματος που διαμένουν μόνιμα στην πόλη 

ή στον οικισμό και η δραστηριότητά τους συντονίζεται από τριμελή Γραμματεία 

που εκλέγεται, με τριετή θητεία, από τα παραπάνω μέλη χωρίς παρέμβαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

 



γ. Συνεργάζονται και εναρμονίζουν τη δράση τους με τα προγράμματα του 

Διοικητικού Συμβουλίου.  Πριν από την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του 

Τμήματος θα υποβάλλουν στο Διοικητικό Συμβούλιο απολογισμό της 

δραστηριότητάς τους. 

 

δ. Καταργούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αν η δραστηριότητα ή 

η λειτουργία τους παραβιάσει τα πλαίσια του παρόντος Καταστατικού ή τις 

αποφάσεις των οργάνων του Τμήματος. 

 
 

Α ρ θ ρ ο  15 
 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ  
 

ΔΙΑΛΥΣΗ 
 
 

1. Τροποποιήσεις του παρόντος Καταστατικού αποφασίζονται μόνο από τη Γενική 

Συνέλευση του Κυπριακού Τμήματος του ICOMOS με την πλειοψηφία των 3/4 των 

μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. 

 

2. Οποιαδήποτε τροποποίηση του Καταστατικού θα υποβάλλεται στη Γραμματεία του 

ICOMOS, για επικύρωση από την Εκτελεστική Επιτροπή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

Καταστατικό του ICOMOS.  H υποβολή της τροποποίησης θα γίνεται με φροντίδα του 

Διοικητικού Συμβουλίου και το αργότερο μέσα σε διάστημα έξι (6) μηνών από τη 

ψήφιση. 

 

3. Διάλυση του Κυπριακού Τμήματος του ICOMOS μπορεί να γίνει μετά από απόφαση της 

Γενικής Συνελεύσεως με πλειοψηφία των 2/3 των παρισταμένων ταμιακά εντάξει και με 

δικαίωμα ψήφου μελών ή όταν ο αριθμός  των μελών κατέβει κάτω από δέκα (10). Στην 

περίπτωση αυτή η περιουσία του Κυπριακού Τμήματος του ΙCOMOS περιέρχεται στο 

Τμήμα Αρχαιοτήτων. 

 

 

 

 



 

ΕΦ/ΝΧ 


