ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΓΜΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

Συνταγματικό Καθεστώς
1) Ο Σύνδεσμος και Τάγμα Αγίου Ιωάννη είναι ανεξάρτητο αγαθοεργό ίδρυμα
εγγεγραμμένο σύμφωνα με τον περί Αγαθοεργών Ιδρυμάτων Νόμο Κεφ 41
(ο «Νόμος») συνδεδεμένο ( affiliated ) με το Τάγμα του Αγίου Ιωάννη
στο Ηνωμένο Βασίλειο.
2) Ο Σύνδεσμος και Τάγμα Αγίου Ιωάννη η έδρα του οποίου βρίσκεται στη
Λευκωσία, διοικείται από ∆ιοικούσα Επιτροπή ( η « Επιτροπή» ).

Η

δικαιοδοσία της Επιτροπής επεκτείνεται σε όλη τη Κύπρο.
3) Η Επιτροπή δύναται να καθιδρύσει Επαρχιακές Επιτροπές, Περιφερειακές
Επιτροπές, Ανεξάρτητες Ταξιαρχίες, Παραρτήματα και Τμήματα και θα έχει
πλήρη έλεγχο και επίβλεψη των δραστηριοτήτων τους.
4) Η Επιτροπή δύναται από καιρού εις καιρό να εκδίδει κανονισμούς για την
καλή και αποδοτική διαχείριση του Συνδέσμου καί Τάγματος των
Περιφερειακών Επιτροπών, των Επαρχιακών Επιτροπών, των Ανεξάρτητων
Ταξιαρχών, των Παραρτημάτων και Τμημάτων.
Σκοποί
5) Οι σκοποί και οι εξουσίες του Συνδέσμου και Τάγματος είναι:
i)

Να ενθαρρύνει και προωθεί κάθε έργο ανθρωπισμού και
φιλανθρωπίας

για

την

απάλυνση

ανθρώπινης

δυσφορίας, ταλαιπωρίας, ασθένειας και κινδύνου χωρίς
καμιά διάκριση με βάση το φύλο, τη φυλή, κοινωνική
τάξη, χρώμα, πίστη ή πεποιθήσεις

και την επέκταση

των Κυρίων Αρχών του τάγματος του Αγίου Ιωάννη
ii)

όπως

ενσωματώνονται

στο

σύνθημα

του

«Στην

Υπηρεσία της Ανθρωπότητας».
iii)

Να

προσφέρει

τραυματίες

βοήθεια

προς

τους

ασθενείς

και

και να διατηρεί τέτοια οργάνωση ούτως

ώστε να δύναται να είναι άμεσα διαθέσιμος σε
περίπτωση επείγουσας ανάγκης.
iv)

Να προωθεί, ενθαρρύνει και συντονίζει τις εργασίες του
Συνδέσμου και Τάγματος σε όλη τη Κύπρο.

v)

Να προωθεί, ενθαρρύνει και συντονίζει επαφές μεταξύ
της

Επιτροπής, του Συνδέσμου και

Τάγματος με το

Τάγμα του Αγίου Ιωάννη στο Ηνωμένο Βασίλειο και με
τον

Σύνδεσμο

Ερυθρού

Σταυρού

και

άλλους

παρόμοιους εθελοντικούς ή νομικούς οργανισμούς.
vi)

Να διορίζει αντιπροσώπους για να παρίστανται σε
συνεδρίες ή να υπηρετούν οιανδήποτε επιτροπή για
οποιοδήποτε θέμα το οποίο ενδιαφέρει το Σύνδεσμο και
το Τάγμα.

vii)

Να εξευρίσκει ή να βοηθά στην εξεύρεση κεφαλαίων
ούτως ώστε να επιτρέπεται στο Σύνδεσμο και Τάγμα
να είναι αυτοσυντήρητο.

viii)

(α) Να οργανώνει Τμήμα Εθελοντών το οποίο θα φέρει
στολή, θα έχει βαθμίδες και θα υπόκειται σε ιεραρχία
όπως θα καθορίζεται δια κανονισμών.
(β) Να έχει την ευθύνη εκπαίδευσης των εκπαιδευτών,
δασκάλων, λεκτόρων και εξεταστών στις Πρώτες
Βοήθειες, Φροντίδα για τους Ασθενείς, Φροντίδα
Παιδιών και άλλα παρόμοια θέματα.
(γ) Να διατηρεί ενημερωμένο αρχείο αναγνωρισμένων
και εγκεκριμένων εκπαιδευτών, δασκάλων, λεκτόρων
και εξεταστών οι οποίοι θα είναι κάτοχοι έγκυρων
διπλωμάτων.

ix)

Να ενθαρρύνει, οργανώνει, αναλαμβάνει και συντονίζει
εκπαίδευση για το ευρύ κοινό σε διάφορα θέματα για τα
οποία ο Σύνδεσμος και

Τάγμα του Αγίου Ιωάννη

ενδιαφέρεται π.χ. Πρώτες Βοήθειες, Φροντίδα Ασθενών,
Φροντίδα για Παιδιά και τέτοια θέματα που προωθούν
τη δημόσια υγεία.

x)

(α) Να εκδίδει πιστοποιητικά σε άτομα που καθίστανται
προσοντούχοι σε οποιοδήποτε από τα θέματα που
παρέχει εκπαίδευση ο Σύνδεσμος και

Τάγμα Αγίου

Ιωάννη.
(β)

Να

προδιαγράφει

και

εγκρίνει

προγράμματα,

μαθήματα, διδακτικά βιβλία, εκπαιδευτικό υλικό και
μεθόδους

διδασκαλίας

όπως

εφαρμόζονται

στις

δραστηριότητες του Συνδέσμου και Τάγματος Αγ.
Ιωάννη στην Κύπρο.
(γ) Να εκδίδει εκπαιδευτικά βιβλία, φυλλάδια και
ενημερωτικά δελτία σε σχέση με τους σκοπούς και τις
δραστηριότητες του Συνδέσμου και Τάγματος Αγ.
Ιωάννη.
(δ)

Να

ενθαρρύνει

κατόχους

διπλωμάτων

που

εκδίδονται από το Σύνδεσμο και Τάγμα Αγίου Ιωάννη
όπως γίνονται μέλη του Τμήματος Εθελοντών.
xi)

Να

αποφασίζει

για

την

απονομή

μεταλλίων

ή

διπλωμάτων του Τάγματος για ειδικές υπηρεσίες που
προσφέρονται για ανθρωπιστικούς σκοπούς ιδιαίτερα
για

τη

διάσωση

ζωών

σε

περίπτωση

άμεσου

προσωπικού κινδύνου.
xii)

Να

παραλαμβάνει

και

αποδέχεται

δωρεές,

κληροδοτήματα, δώρα χρηματικά, ακίνητη ιδιοκτησία,
κληρονομιές, σπίτια, κτίρια, αξίες, μετοχές, τίτλους και
xiii)

άλλη περιουσία, κινητή ή ακίνητη ή προσωπική
οποιουδήποτε είδους και οπουδήποτε.

6) Επίτιμος Πρόεδρος
Ο εκάστοτε πρόεδρος της ∆ημοκρατίας (αν το επιθυμεί) θα είναι ο
Επίτιμος Πρόεδρος του Συνδέσμου και Τάγματος Αγίου Ιωάννη.

7) Διοικούσα Επιτροπή (η « Επιτροπή»)
i)

Η

Επιτροπή αποτελείται από

τους επιτρόπους

(trustees) του Συνδέσμου οι οποίοι θα είναι

6 τον

αριθμόν και οι οποίοι θα επανδρώνουν τις θέσεις του
Προέδρου, δύο αντιπροέδρων, του γραμματέως, ταμία ,
του Γενικού Εφόρου.
ii)

Η κατανομή των πιο πάνω θέσεων μεταξύ των
επιτρόπων γίνεται με συναπόφαση και αν τούτο δεν
είναι εφικτό τότε με ψηφοφορία που διέπεται από την
αρχή της απλής πλειοψηφίας.

iii)

Η διάρκεια της θητείας των μελών της Επιτροπής θα
είναι πενταετής.

iv)

Κενές

θέσεις

που

δημιουργούνται

εκτάκτως

θα

πληρώνονται για το υπόλοιπο της πενταετίας με
απόφαση των εναπομενόντων μελών
v)

Η Επιτροπή έχει την εξουσία να διορίζει μέχρι και 4
πρόσθετα επίκουρα μέλη ως μέλη της χωρίς όμως
δικαίωμα ψήφου. Η περίοδος διορισμού τους δεν μπορεί
να υπερβαίνει τη θητεία της Επιτροπής

vi)

Ένα μήνα πριν τη λήξη της θητείας κάθε Επιτροπής η
Επιτροπή καλεί τα μέλη της και τα επίκουρα μέλη να
επιδείξουν ενδιαφέρον για εκλογή όπως επίσης και το
Συμβουλευτικό Σώμα να υποδείξει πρόσωπα προς
εκλογή. Η ίδια η Επιτροπή σε ειδική συνεδρία που
συμμετέχουν

και

ψηφίζουν

η

Επιτροπή

και

οι

αντιπρόσωποι των επαρχιακών επιτροπών του
vii)

συνδέσμου που μετέχουν στο Συμβουλευτικό Σώμα
εκλέγει κατά πλειοψηφία την νέα Επιτροπή

viii)

Από τα επίκουρα μέλη της Επιτροπής ορίζονται από την
Επιτροπή δύο ως εσωτερικοί ελεγκτές

ix)

Η θητεία της παρούσης Επιτροπής θα λήξει την
31/12/2007

8) Προεδρία των Συνεδριάσεων της Επιτροπής
Οι συνεδρίες

της

Επιτροπής προεδρεύοντα από το Πρόεδρο και στην

απουσία του από ένα των αντιπροέδρων.

Αν ο πρόεδρος και οι δύο

αντιπρόεδροι απουσιάζουν, τα μέλη της Επιτροπής θα εκλέγουν μεταξύ
τους το μέλος της Επιτροπής που θα προεδρεύσει της συνεδρίας.
9)

Συχνότητα Συνεδριάσεων της Επιτροπής και Ειδοποίηση
Η Επιτροπή θα παρακάθεται σε συνεδρία όσο συχνά χρειάζεται . Για τη
σύγκληση τέτοιων συνεδριών θα δίδεται ειδοποίηση τουλάχιστον οκτώ (8)
ημερών σε όλα τα μέλη και η ειδοποίηση θα καθορίζει το σκοπό ή σκοπούς
για τους οποίους καλείται η συνεδρία.

10)

Ειδικές Συνεδρίες της Επιτροπής

Με αίτημα τουλάχιστο τριών (3) μελών ο πρόεδρος θα καλεί ειδική
συνεδρία μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες για τα ειδικά θέματα που θα
καθορίζονται στο αίτημα.
11)

Απαρτία της Επιτροπής

Η Επιτροπή θα έχει απαρτία αν κατά την έναρξη των εργασιών της
παρίσταται απλή πλειοψηφία των μελών της. Αν δεν σχηματιστεί απαρτία
η συνεδρία αναβάλλεται για μισή ώρα οπόταν αυτοί που θα είναι παρόντες
θα θεωρούνται ότι σχηματίζουν απαρτία.
12)

Ψηφοφορίες της Επιτροπής

(α) Όλα τα μέλη που είναι παρόντα θα έχουν από ένα ψήφο έκαστος και
σε περίπτωση ισοψηφίας το πρόσωπο που προεδρεύει στη συνεδρία θα
έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο. Όλα τα θέματα θα αποφασίζονται με απλή
πλειοψηφία.
(β) Κάθε μέλος που έχει οποιοδήποτε ειδικό οικονομικό συμφέρον στο υπό
συζήτηση θέμα αποχωρεί από τη συνεδρία κατά τη συζήτηση και δεν έχει
δικαίωμα ψήφου.

13)

Εξουσίες της Επιτροπής

Η Επιτροπή
(α) διαχειρίζεται τις καθημερινές δραστηριότητες του Συνδέσμου και
Τάγματος του Αγ. Ιωάννη.
(β) διορίζει και παύει το προσωπικό , έμμισθο ή όχι, με τους όρους και
προϋποθέσεις που θεωρεί απαραίτητους για την προώθηση των σκοπών
του Συνδέσμου και Τάγματος του Αγ. Ιωάννη.
(γ) είναι υπεύθυνη για τη τήρηση και εφαρμογή των σκοπών και την
άσκηση των εξουσιών του Συνδέσμου και την διαχείριση της περιουσίας
του.
(δ) διορίζει και συμβουλεύεται το Συμβουλευτικό Σώμα όπως και
υποεπιτροπές.
(ε) δύναται να αγοράζει ή ενοικιάζει και επιπλώνει τέτοια κτίρια ή
γραφειακούς χώρους όπως περιοδικά θα χρειαστεί για τους σκοπούς του
Συνδέσμου.
(στ) δύναται να επενδύει και διαχειρίζεται οποιοδήποτε χρηματικό ποσό,
που δεν απαιτείται άμεσα για τους σκοπούς του Συνδέσμου, προς αγορά
κατάλληλων γαιών, κυβερνητικών αξιόγραφων και αξιών ή άλλης κινητής
περιουσίας που ο νόμος εξουσιοδοτεί για σκοπούς επένδυσης κεφαλαίων.
Οποιαδήποτε τέτοια περιουσία θα εγγράφεται στο όνομα του Συνδέσμου
και Τάγματος του Αγ. Ιωάννη.
14)

Υποεπιτροπές της Επιτροπής

Η Επιτροπή έχει εξουσία να διορίζει υποεπιτροπές από τα μέλη της για να
χειρίζονται οποιοδήποτε θέμα θεωρεί πρέπον, ορθό και κατάλληλο και
δύναται να διορίζει τον Πρόεδρο και Γραμματέα για κάθε τέτοια
υποεπιτροπή και να καθορίζει την απαρτία των συνεδριάσεων τους.
Τέτοια επιτροπή θα έχει την εξουσία να συνεργάζεται με το Συμβουλευτικό
Σώμα και να βοηθείται από άλλα μέλη.
15)

Πρακτικά Συνεδριών

Τα πρακτικά κάθε συνεδρίας της Επιτροπής και των υποεπιτροπών θα
καταγράφονται με ακρίβεια από τον εκάστοτε γραμματέα και θα

υπογράφονται από το πρόσωπο που θα έχει προεδρεύσει της συνεδρίας.
Ο Γραμματέας θα είναι υπεύθυνος για την ασφαλή φύλαξη του βιβλίου
πρακτικών.
16)

Το Συμβουλευτικό Σώμα
i)

Η

Επιτροπή

επικουρείται

στο

έργο

της

από

Συμβουλευτικό Σώμα το οποίο απαρτίζεται (α) ex officio
από

τον

Αρχηγό

της

Αστυνομίας

,τον

∆ιοικητή

Πολιτικής Άμυνας, τον ∆ιευθυντή της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας τους Γενικούς ∆ιευθυντές των Υπουργείων
Παιδείας, Υγείας και Εργασίας και επιπλέον από (β) ένα
ii)

αντιπρόσωπο

από

κάθε

επαρχιακή

επιτροπή

του

Συνδέσμου και (γ) άλλα μέλη που θα ορίζει η Επιτροπή.
iii)

Η

θητεία των ex officio μελών του Συμβουλευτικού

Σώματος

θα

είναι

για

όσο

καιρό

κατέχουν

το

συγκεκριμένο αξίωμα ενώ των αντιπροσώπων των
επαρχιακών επιτροπών και των διορισμένων μελών θα
είναι για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία της επιτροπής που
τους διόρισε.
iv)

Το

Συμβουλευτικό Σώμα καλείται σε συνεδρία όποτε η

Επιτροπή το θεωρήσει αναγκαίο αλλά τουλάχιστο μια
φορά το χρόνο.

H

απαρτία,

η

συχνότητα των

συνεδριάσεων και οι ειδοποιήσεις για συνεδρία, η
ψηφοφορία

και

Συμβουλευτικού

η

τήρηση

Σώματος

των

πρακτικών

διέπονται

από

του
τους

αντίστοιχους κανόνες που ισχύουν για την Επιτροπή οι
οποίοι εφαρμόζονται κατ αναλογία.
17)

Επίτροποι

Επίτροποι

του

Συνδέσμου

παραμένουν

μέχρι

την

υφιστάμενοι επίτροποι οι οποίοι είναι οι ακόλουθοι:
i)

∆ρ. Ανδρέας Μαρκίδης

Πρόεδρος

από Λευκωσία, Χαλκοκονδύλη αρ. 4. Τ.Τ. 1011

31/12/2007

οι

ii)

∆ρ. Νίκος Σπανός
από Λευκωσία

iii)

Α’ Αντιπρόεδρος
, Ανεξαρτησίας αρ. 4, Τ.Τ. 2124

∆ρ. Αντώνης Χ’ Χάννας

Β’ Αντιπρόεδρος

από Λευκωσία, ∆ιευθυντής Μακαρίου Νοσοκομείου Λευκωσίας
iv)

Κος Πάγκαλος Ζαχαριάδης

Γεν. ¨Έφορος

από Λευκωσία, Κατσώνη αρ, 2, ∆ιαμ. 601, Τ.Τ. 1082
v)

Κος Λάμπρος Προδρόμου

Ταμίας

από Λευκωσία , Αρμενίας 39, 2003 Στρόβολος.
vi)

Κος Ανδρέας Γιαννακού

Γραμματέας

από Λευκωσία, Βούλγαρη 6, Τ.Τ. 2014, Στρόβολος.
Κατά την λήξη της θητείας τους θα αντικατασταθούν από την νέα
Επιτροπή και κατά τον ίδιο τρόπο θα αντικαθίστανται ανά πενταετία.
18)

Λογαριασμοί, Κεφάλαια και Επιταγές

Το οικονομικό έτος του Συνδέσμου θα τελειώνει στις 31 ∆εκεμβρίου κάθε
έτους και οι λογαριασμοί θα ετοιμάζονται από τον Ταμία αναλόγως.
Ο ταμίας θα είναι υπεύθυνος για την ορθή και τακτική τήρηση των
λογαριασμών. Το νωρίτερο δυνατό μετά το τέλος κάθε οικονομικού έτους και
εν πάση περιπτώσει όχι αργότερα από την 31η Μαρτίου μετά το τέλος κάθε
οικονομικού έτους και σε άλλες ημερομηνίες ή από καιρού εις καιρόν κατ’
αίτηση του προέδρου θα καταθέτει μια λεπτομερή κατάσταση λογαριασμού
στην οποία να φαίνονται όλες οι απολαβές και έξοδα καθώς και όλα τα
περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις του Συνδέσμου και Τάγματος.
Ο ταμίας θα έχει την ευθύνη για την ασφαλή φύλαξη όλων των λογιστικών
βιβλίων και των κεφαλαίων του συνδέσμου και τάγματος. Όλα τα χρήματα
(εκτός το ποσό των εκατό λιρών το οποίο θα χρησιμοποιείται ως πρόχειρα
μετρητά) θα κατατίθενται την ημέρα παραλαβής ή το αργότερο την επόμενη
εργάσιμη μέρα στην τράπεζα εις πίστη του Συνδέσμου και Τάγματος.
Όλες οι επιταγές οι οποίες δεν υπερβαίνουν τις £800 θα υπογράφονται από
τον ταμία ή στην απουσία του από τον πρόεδρο ή/και στην απουσία του από
ένα εκ των δύο αντιπροέδρων. Πληρωμές άνω των £ 800 θα υπογράφονται

από οποιουσδήποτε δύο εκ των ως άνω ή από δύο εξουσιοδοτημένα από την
Επιτροπή προς αυτό το σκοπό άτομα.
Όλες οι πληρωμές που υπερβαίνουν τις £ 25 θα γίνονται με επιταγές.
19)

Λογιστικός Έλεγχος

Όλοι οι λογαριασμοί που κατατίθενται από τον ταμία θα ελέγχονται από
εγκεκριμένο ελεγκτή και ένα ελεγμένο αντίγραφο των λογαριασμών θα
υποβάλλεται στον πρόεδρο όχι αργότερα από την 30η του Ιουνίου κάθε έτους
και με την έγκριση τους από τους Επιτρόπους θα υποβάλλονται όπου κατά
καιρούς ορίζει ο Νόμος.
20)

Επαρχιακές και Περιφερειακές Επιτροπές

Για προώθηση και καλύτερη πραγματοποίηση των σκοπών του συνδέσμου και
τάγματος η Επιτροπή δύναται να εγκαθιδρύει

επαρχιακές ή περιφερειακές

επιτροπές η δικαιοδοσία των οποίων θα εξαντλείται στα όρια των περιοχών
που θα καθορίζονται από την απόφαση της Επιτροπής.
21)

Οι Επαρχιακές ή Περιφερειακές Επιτροπές θα αποτελούνται από:
i)

Ένα πρόεδρο

ii)

Ένα αντιπρόεδρο

iii)

Ένα γραμματέα

iv)

Ένα ταμία

v)

Ένα έφορο

vi)

Ένα βοηθό έφορο

vii)

Μέχρι και έξι άλλα μέλη εκ των οποίων οι δύο θα είναι
εσωτερικοί ελεγκτές.

22)

Ο πρόεδρος της επαρχιακής ή της περιφερειακής επιτροπής

διορίζεται από τον πρόεδρο της Επιτροπής.

Τα μέλη διορίζονται από τον

πρόεδρο της Επαρχιακής ή περιφερειακής Επιτροπής
γνώμη του προέδρου της Επιτροπής.

με τη σύμφωνο

Ο αντιπρόεδρος, γραμματέας και

ταμίας εκλέγονται από την επαρχιακή ή περιφερειακή επιτροπή.

23)

Η Επαρχιακή ή περιφερειακή Επιτροπή λειτουργεί με κανονισμούς
οι οποίοι εκδίδονται από την Επιτροπή.

24)

Οι επαρχιακές ή περιφερειακές επιτροπές δύνανται εκ μέρους του

Συνδέσμου και Τάγματος Αγίου Ιωάννου να δέχονται δωρεές και εισφορές
,να διενεργούν εράνους, να εκδίδουν στα πλαίσια του νόμου λαχνούς και
να οργανώνουν δραστηριότητες για να ενισχύουν το ταμείο του
Συνδέσμου κα Τάγματος από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη πηγή.
25)

Η κάθε επαρχιακή ή περιφερειακή επιτροπή θα υποβάλλει για

έγκριση προϋπολογισμό στην Επιτροπή για κάθε οικονομικό έτος εντός του
Νοεμβρίου.
26)

Οι περιφερειακές και επαρχιακές επιτροπές θα υποβάλλουν στην

Επιτροπή όχι αργότερο από την 31η Μαρτίου κάθε χρόνου ελεγμένους
λογαριασμούς του προηγούμενου έτους. Το οικονομικό έτος θα λήγει την
31η ∆εκεμβρίου.
27)
Η

Ανεξάρτητες Ταξιαρχίες
Επιτροπή δύναται να καθιστά οργανωμένα σύνολα που έχουν

παγκύπρια παρουσία ή που έχουν αριθμητική δύναμη μεγαλύτερη των 100
μελών ως

ταξιαρχίες.

Τέτοιες

ταξιαρχίες θα λειτουργούν κάτω από

τέτοιους κανόνες, κανονισμούς και οδηγίες όπως θα εκδίδονται από την
Επιτροπή.
28)

Τροποποίηση Καταστατικού

Το παρόν καταστατικό δύνανται να

αντικατασταθεί ή τροποποιηθεί με

ειδικό ψήφισμα της Επιτροπής, νοούμενου ότι τέτοιο ψήφισμα θα εγκριθεί
από πλειοψηφία τουλάχιστο δύο τρίτων των μελών τα οποία παρίστανται
και ψηφίζουν και νοουμένου ότι θα τηρηθούν οι κατά νόμο διαδικασίες.

29)

Εξουσία προς έκδοση Κανονισμών
Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει κανονισμούς για την πραγμάτωση

όλων των σκοπών του Συνδέσμου και του Τάγματος Αγ. Ιωάννη.
30)

Οι γενικοί κανονισμοί του τάγματος του Αγίου Ιωάννη όπως

εφαρμόζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο θα εφαρμόζονται κατά το δυνατόν
αναλογικά εφόσον η

Επιτροπή τους θεωρεί κατάλληλους και στο βαθμό

που δεν συγκρούονται με τις πρόνοιες του Νόμου. Θα γίνονται τέτοιες
τροποποιήσεις, αλλαγές ή προσθήκες που η

Επιτροπή θα θεωρεί

αναγκαίες από καιρού εις καιρόν.
31)

Ερμηνεία
Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας σχετικά με την ερμηνεία

του Καταστατικού ή των Κανονισμών που θα εκδίδει η Επιτροπή η
ερμηνεία που θα αποδώσει η Επιτροπή θα είναι οριστική και τελεσίδικη.
32)

Διάλυση
Σε περίπτωση διάλυσης του Συνδέσμου και Τάγματος του Αγίου

Ιωάννη στην Κύπρο, εκτός αν άλλως πως αποφασιστεί από πλειοψηφία ¾
των μελών της

Επιτροπής η ακίνητη ιδιοκτησία και τα περιουσιακά

στοιχεία, κινητά ή ακίνητα θα ανήκουν στον Γενικό Λογιστή της
∆ημοκρατίας και θα χρησιμοποιηθούν από ή θα μεταβιβαστούν σε
εγγεγραμμένη ή μη αγαθοεργό εταιρεία ή αγαθοεργό ίδρυμα οι σκοποί των
οποίων θα είναι ταυτόσημοι ή παρόμοιοι με τους σκοπούς του Συνδέσμου
και Τάγματος του Αγίου Ιωάννη.
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