ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
«ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ/ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

ΑΡΘΡΟΝ 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

1.1

Η Επωνυμία του Σύνδεσμου είναι
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ/ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Κατωτέρω θα αναφέρεται ως «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ».

1.2

O Σύνδεσμος είναι συνδεδεμένος με το Κυπριακό Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) και τυχόν ελλείψεις του παρόντος
καταστατικού θα καλύπτονται από το Καταστατικό του ΚΕΒΕ.

1.3

Ο Σύνδεσμος θα φέρει έμβλημα υπό την ως άνω επωνυμία και θα έχει
ως έδρα του τα γραφεία του ΚΕΒΕ στη Λευκωσία.

ΑΡΘΡΟΝ 2 : ΣΚΟΠΟΙ
2.1

Η ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ μελών και των εργατοϋπαλλήλων τους,
μεταξύ μελών και άλλων εργοδοτών ή οργανώσεων.

2.2

Η οργάνωση των εργοδοτών του επαγγέλματος για συντονισμό των
ενεργειών τους και λήψη συλλογικών μέτρων για τη διασφάλιση και
προώθηση των επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών.

2.3

Η ανάπτυξη, προαγωγή και εξύψωση των επιχειρήσεων του κλάδου, η
βελτίωση του επαγγελματικού επιπέδου των Αδειούχων Παραγωγών
Ενέργειας/Βιοαερίου, η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των
μελών και η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και συνεργασίας με την
εξάλειψη του αθέμιτου ανταγωνισμού και προστριβών μεταξύ των μελών,
προάσπιση των κοινών συμφερόντων και η αλληλοβοήθεια, η
αλληλοϋποστήριξη και γενικά η εκπροσώπηση των μελών μέσω του
Συνδέσμου.

2.4.

Η διευθέτηση οποιωνδήποτε διαφορών με συλλογικές διαπραγματεύσεις ή συμβάσεις ή άλλους νόμιμους τρόπους.

2.5

Η συλλογή και παροχή πληροφοριών προς τα μέλη.

2.6

Η παροχή προς τα μέλη συμβουλευτικών, νομικών ή άλλων υπηρεσιών
τις οποίες το Δ. Σ. θεωρεί χρήσιμες για την προαγωγή των συμφερόντων του επαγγέλματος.

2.7

Η ανάπτυξη καλών σχέσεων με την Κυβέρνηση, τους Ημικρατικούς
Οργανισμούς, τη Βουλή, τους ΟργανισμούςΤοπικής Αυτοδιοίκησης,
αλλους Οργανισμούς ή Αρχές, η υποβολή εισηγήσεων και η συνε-
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ργασία με αυτούς για την πρόοδο του κλάδου προς το συμφέρον των
μελών.
2.8

Η συμμετοχή ή/και η συνεργασία ή/και η σύνδεση με οποιοδήποτε νόμιμο Σύνδεσμο ή Οργάνωση στη Κύπρο ή στο εξωτερικό
για την προαγωγή γενικά των συμφερόντων των μελών.

2.9

Η προάσπιση και προαγωγή των επαγγελματικών συμφερόντων
των μελών και γενικά η βελτίωση των συνθηκών του επαγγέλματος
τους.

2.10

Η λήψη πρωτοβουλιών και η υποβολή εισηγήσεων προς τις Κυβερνητικές, Νομοθετικές ή άλλες Αρχές για τη θέσπιση ή τροποποίηση της
Νομοθεσίας των Κανονισμών ή των Προτύπων που επηρεάζουν άμεσα
ή έμμεσα τα μέλη του Συνδέσμου στη διεξαγωγή των εργασιών τους.

2.11

Η συλλογική διαφήμιση ή έκθεση των προϊόντων των μελών του
Συνδέσμου.

2.12

Η απόκτηση ή/και διάθεση κινητής ή/και ακίνητης περιουσίας
ύστερα από εγκρίση της Γενικής Συνέλευσης.

2.13

Η με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο προάσπιση και προαγωγή των
συμφερόντων του Συνδέσμου ή/και των μελών του.

2.14

Η προάσπιση των συμφερόντων των μελών με την ένταξη της Κύπρου
στην Ε. Ενωση.

ΑΡΘΡΟΝ 3: ΜΕΛΗ
3.1

Μέλος του Συνδέσμου μπορεί να είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο το οποίο κατέχει επίσημη άδεια με σκοπό την παραγωγή και
διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από βιοαέριο και το οποίο
διατηρεί για το σκοπό αυτό αυτοτελείς εγκαταστάσεις και εφαρμόζει τις
ενδεδειγμένες διαδικασίες παραγωγής.

3.2

Τα Μέλη του Συνδέσμου πρέπει να ικανοποιούν τις πρόνοιες των
σχετικών νόμων και να είναι επιθεωρημένες από το Υπουργείο Εργασίας
& Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας &
Τουρισμού και οποιοδήποτε άλλο Υπουργείο ή Αρχή απαιτείται.

3.3 α) Τα ιδρυτικά μέλη του Συνδέσμου θα είναι τα αρχικά μέλη του
Συνδέσμου.
β) Μέλος του Συνδέσμου δύναται να καταστεί οποιοδήποτε άλλον φυσικό
ή νομικό πρόσωπο βάσει των ΄Αρθρων 3.1 και 3.2. Νοείται επίσης ότι
όταν μέλος είναι νομικόν πρόσωπον, σωματείον, σύνδεσμος ή
οργανισμός τότε αυτό το μέλος θα υποδεικνύει και θα ανακαλεί
γραπτώς τον συγκεκριμένον εκπρόσωπον του.
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γ)

Tα Μέλη του Συνδέσμου διακρίνονται εις :
( Ι) Απλά
(ΙΙ) Επίτιμα Μέλη.
Επίτιμον Μέλος θεωρείται οποιοδήποτε μέλος ανακυρρήσεται
ως τέτοιο από το Διοικητικό Συμβούλιο λόγω της (εν γένει)
προσφοράς του εις το Σύνδεσμον.
Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά , η αναφορά στο ‘’Μέλος’’ σε
οποιαδήποτε πρόνοια του παρόντος Καταστατικού περικλείει
τόσο το Απλό όσο και το Επίτιμο μέλος.

3.4.

Ολα τα μέλη που εγγράφονται στο Σύνδεσμο υποχρεούνται να
καταβάλλουν το δικαίωμα εγγραφής και την Ετήσια Συνδρομή
που κατά καιρούς καθορίζει το Δ. Συμβούλιο.
Η ετησία συνδρομή των μελών είναι προπληρωτέα και
πρέπει να τακτοποιείται το αργότερον μέχρι και την 31ην
Μαρτίου έκαστου έτους.

3.5.

Μέλος δικαιούται καθ’ οιανδήποτε στιγμήν να αποχωρήσει από το
Σύνδεσμο δίδοντας για το σκοπό αυτό γραπτή προειδοποίηση ενός
μηνός προς τον Γραμματέα του Συνδέσμου. Νοείται ότι κανένα μέλος δε
δικαιούται να αποχωρήσει εκτός
εάν όλες οι οικονομικές του
υποχρεώσεις προς το Σύνδεσμο έχουν τακτοποιηθεί. Τέτοια οφειλή
μπορεί να διεκδικηθεί ως χρέος προς το Σύνδεσμο.

3.6.

Οποιοδήποτε μέλος μπορεί να αποβληθεί από το Σύνδεσμο μετά από
πρόταση του Δ. Συμβουλίου και σχετική απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης είτε αυτόβουλα, είτε με την υποβολή προς αυτό γραπτής
πρότασης για πράξεις που αντιβαίνουν το παρόν Καταστατικόν
συμπεριλαμβανομένης και της μη πληρωμής της συνδρομής προς τον
Σύνδεσμο καθώς και για πράξεις που αντιβαίνουν το γενικότερο
συμφέρον του Συνδέσμου.

3.7

Τα Επίτιμα Μέλη του Συνδέσμου έχουν το δικαίωμα να παρευρίσκονται
στις Γενικές και ΄Εκτακτες Συνελεύσεις αλλά δεν θα έχουν δικαίωμα
ψήφου ούτε και το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται. Νοείται
πάντοτε ότι θα δικαιούνται να συμμετέχουν σε όλα τα σώματα ή
επιτροπές του Συνδέσμου, για προσφορά συμβουλευτικής ή άλλης
βοηθείας χωρίς όμως ψήφο.

3.8.

Μέλος δεν δικαιούται να θέσει υποψηφιότητα για να εκλεγεί
στο Δ. Συμβούλιο ή να συμμετέχει εις οιανδήποτε επιτροπή εκτός εάν
οι συνδρομές, ή άλλης φύσεως υποχρεώσεις του είναι πλήρως
τακτοποιημένες.

3.9.

Οποιονδήποτε μέλος διακόψει τις δραστηριότητες του για διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών η απωλέσει την άδεια εξασκήσεως του επαγγέλμα
τος του, σταματά αυτόματα να ανήκει στο Σύνδεσμο, και διαγράφεται
επίσημα κατόπιν γραπτής ειδοποίησης από τον Γραμματέα.
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3.10. Μέλος το οποίο έχει διαγραφεί, δικαιούται κατά την επαναδραστηριοποίηση του, να υποβάλει νέα αίτηση προς τον Γραμματέα
για επανεγραφή του.
3.11. Ολα τα μέλη του Συνδέσμου, είναι ίσα, έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις
ίδιες υποχρεώσεις, έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι
(εξαιρούνται τα Επίτιμα Μέλη), τον λόγον του ελέγχου και της κριτικής
στις Γενικές Συνελεύσεις, δικαιούνται να ενημερώνονται για τη πορεία
των υποθέσεων του Συνδέσμου και να υποβάλλουν έγγραφες και
προφορικές προτάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούνται δε να
τηρούν τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, και του Δοικητικού
Συμβουλίου και να εκπληρώνουν χωρίς καθυστέρηση τις οικονομικές
υποχρεώσεις τους έναντι του Συνδέσμου.
3.12. Το δικαίωμα εγγραφής ή επανεγγραφής ορίζεται σε €100.00. Κάθε
μέλος του Συνδέσμου υποχρεούται να καταβάλει την ετήσια συνδρομή
που ορίζεται σε €500.00. Το ποσό αυτό αυξομειώνεται με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου.
3.13. Μέλος που παραιτείται ή διαγράφεται υποχρεούται να καταβάλει τις
όποιες καθυστερημένες συνδρομές του μέχρι την ημερομηνία της
διαγραφής ή αποχώρησης του. Σε περίπτωση που η παραίτηση ή
διαγραφή του προηγείται χρονικά της ημερομηνίας λήξης τυχόν
καταβεβλημένων συνδρομών του προς το Σύνδεσμο, δεν δικαιούται
επιστροφή των ποσών που έχουν καταβληθεί.
3.14. Ο αριθμός των μελών είναι απεριόριστος.
ΑΡΘΡΟΝ 4: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ
4.1

Οποιοσδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εξασκεί το
επάγγελμα σύμφωνα με το ΄Αρθρο 3 του Καταστατικού, είναι δυνατό να
γίνει μέλος του Συνδέσμου αφού υποβάλει γραπτή αίτηση προς το Δ.Σ.
και εγκριθεί.
Για την έγκριση μέλους απαιτείται πλειοψηφία 3/5 των μελών του Δ.
Συμβουλίου και η απόφαση είναι τελεσίδικη.

4.2

4.3

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διακριτική εξουσία να εγκρίνει αιτήσεις
για εγραφή νέου Μέλους το οποίο αποδεικνύει με στοιχεία ότι έχει
εγκαταστήσει αδειοδοτημένη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από βιαέριο με βάση τις ενδεδειγμένες Προδιαγραφές, Πρότυπα,
Βιομηχανικές Μεθόδους και Διαδικασίες.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει τη διακριτική εξουσία εγκρίσεως ή
απορρίψεως αίτησης βασιζόμενο επιπρόσθετα στην ευσυνείδητη
επαγγελματικότητα και τους υγιείς βιομηχανικούς και αντικειμενικούς
σκοπούς του αιτούντος.

4

4.4

Μέλη του Συνδέσμου γίνονται δεκτά άτομα ή νομικά πρόσωπα τα οποία
δεν έχουν καταδικαστεί από δικαστήριον για ποινικά αδικήματα και είναι
ακεραίου χαρακτήρα.

4.5

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού εγκρίνει την αίτηση κάποιου μέλους, θα
ειδοποιήσει αμέσως τον αιτητή ο οποίος οφείλει να πληρώσει το
δικαίωμα εγγραφής και μια τουλάχιστον ετήσια συνδρομή.

4.6

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης κάποιου ενδιαφερόμενου αυτός
μπορεί να θέσει το θέμα κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση του
Συνδέσμου όπου θα αποφασίζεται με πλειοψηφία 2/3 των παρόντων
μελών με δικαίωμα ψήφου κατά πόσο ο ενδιαφερόμενος μπορεί να γίνει
μέλος.

ΑΡΘΡΟΝ 5: ΜΕΣΑ
Οι σκοποί του Συνδέσμου επιτυγχάνονται με τη χρησιμοποίηση οποιουδήποτε
νόμιμου μέσου κρίνει σκόπιμο το Συμβούλιο, ειδικά (και χωρίς επηρεασμό της
γενικότητας των πιο πάνω) με εκδηλώσεις, μαθήματα, συνέδρια, σεμινάρια,
διαλέξεις, ανακοινώσεις, δημοσιεύματα, συνεντεύξεις και την εκτύπωση και
προώθηση περιοδικών ή άλλων σχετικών εντύπων, όποτε αυτό κριθεί σκόπιμο.
ΑΡΘΡΟΝ 6: ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Οι πόροι του Συνδέσμου είναι:
α)

Τα δικαιώματα εγγραφής νέων μελών και οι συνδρομές των μελών
όπως καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση.

β)

Οι εισφορές από δωρεές και ευεργετήματα.

γ)

Οι παροχές από άλλα παρόμοια σωματεία, συνδέσμους ή οργανισμούς
και τα δικαιώματα ή φιλοδωρήματα από τη συνεργασία με αυτά.

δ)

Οποιοσδήποτε άλλος νόμιμος πόρος.

ΑΡΘΡΟΝ 7: ΔΑΠΑΝΕΣ
Τα έσοδα του Συνδέσμου είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν για τους
ακόλουθους σκοπούς:
7.1

Την πληρωμή των εξόδων των αξιωματούχων όπως
επιδομάτων ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

7.2

Την πληρωμή εξόδων διαχείρησης, είσπραξης συνδρομών, εξόδων
παραστάσεως, εξόδων για δημοσιογραφικές διασκέψεις, καταχωρήσεων
στον τύπο, εξόδων για διαφημιστικές εκστρατείες και εξόδων για την
προβολή και προώθηση των καλώς νοουμένων συμφερόντων των
μελών ύστερα από απόφαση του Δ.Σ.
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μισθών,

7.3

Την αγορά ή διάθεση ή ενοικίαση οποιασδήποτε κινητής ή ακίνητης
περιουσίας ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

7.4

Συνδρομές ή εισφορές σε οποιοδήποτε νόμιμο Σύνδεσμο, Οργάνωση,
Ομοσπονδία ή Συνομοσπονδία ύστερα από απόφαση του Δ.Σ.

7.5.

Νομικές συμβουλές για εξασφάλιση ή προστασία των δικαιωμάτων του
Συνδέσμου ή των μελών του ύστερα από απόφαση του Δ.Σ.

7.6

΄Εκδοση, εκτύπωση, δημοσίευση και κυκλοφορία οποιουδήποτε βιβλίου,
εφημερίδας, περιοδικού δελτίου, ή φυλλαδίου για την προώθηση των
σκοπών του Συνδέσμου ή για την προαγωγή των συμφερόντων των
μελών, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ.,

7.7

Τόκους για δάνεια και νόμιμους φόρους που αφορούν το Σύνδεσμο
ύστερα από απόφαση του Δ.Σ.

7.8

Για οποιοδήποτε νόμιμο σκοπό που προβλέπεται από το Καταστατικό
ύστερα από απόφαση του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟΝ 8: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
8.1

Ο Σύνδεσμος διοικείται από 6 μελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο
εκλέγεται σε Γενική Συνέλευση με . Το Δ. Συμβούλιο αποτελείται από:
α.
β.
γ.
δ.
ε.

8.2

τον Πρόεδρο
τον Αντιπρόεδρο
το Γραμματέα
τον Ταμία
δύο Μέλη

Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τακτικά και αναπληρωματικά
εκλέγονται κάθε δύο χρόνια, με μυστική ψηφοφορία. Τη διαδικασία της
εκλογής εποπτεύει διμελής Εφορευτική Επιτροπή που ορίζεται την ίδια
μέρα από τη Γενική Συνέλευση πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας.
Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν δικαιούνται να είναι υποψήφιοι
για εκλογή στο Δ. Συμβούλιο.
΄Οποιος επιθυμεί να υποβάλει υποψηφιότητα για την εκλογή του ως
μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου καταθέτει σχετική αίτηση στο
απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 13:00 ώραν της ημέρας που
προηγείται της διενέργειας των αρχαιρεσιών. Το Διοικητικό Συμβούλιο
καταρτίζει με βάση τις αιτήσεις αυτές ενιαίο ψηφοδέλτιο κατ’ αλφαβητική
σειρά σε έντυπα του Συνδέσμου. Διαφορετικού τύπου ψηφοδέλτια
θεωρούνται άκυρα. Οι σταυροί προτιμήσεως δεν επιτρέπεται να
υπερβαίνουν άλλα ούτε και να υπολείπονται του αριθμού των μελών που
θα εκλεγούν.
Επανεκλογή επιτρέπεται απεριόριστα. Το πρώτο
Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από την πρώτη Γενική Συνέλευση που
συνέρχεται σε ένα μήνα από την εγγραφή του Συνδέσμου στο ΚΕΒΕ.
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8.3

Εντός 48 ωρών από της εκλογής τους τα μέλη του Δ. Συμβουλίου
συνέρχονται σε κλειστή συνεδρία για τον καταρτισμό τους σε σώμα,
βάσει του ΄Αρθρου 8.1 του Καταστατικού.

8.4

Σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως ή αποπομπής μέλους του
Διοικητικού Συμβουλίου, θα διορίζεται άλλο μέλος για την υπόλοιπη
περίοδο του Συμβουλίου από τα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ.,
σύμφωνα με τον αριθμό ψήφων που έλαβε.

8.5

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θα λαμβάνονται με
πλειοψηφία.

8.6

Στην περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος έχει τη νικώσα ψήφον.

8.7.

Μέλος του Συμβουλίου που δεν παρίσταται σε 3 συνεχόμενες τακτικές
συνεδρίες του Δ.Σ. αδικαιολόγητα, τότε χάνει την ιδιότητα του μέλους του
Δ. Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟΝ 9: ΨΗΦΟΣ ΜΕΛΩΝ
Κάθε ενεργό μέλος θα δικαιούται μια μόνο ψήφο σε όλες τις συνελεύσεις του
Συνδέσμου.
ΑΡΘΡΟΝ 10: ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
10.1

ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Η τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση, η οποία είναι το ανώτατο σώμα του
Συνδέσμου, πραγματοποιείται το αργότερον μέσα σε 15 μήνες από την
προηγούμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση σε ημερομηνία, ώρα και
μέρος που ορίζονται από το Δ.Σ.
Σε Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση απαρτία αποτελούν το ένα δεύτερο
(1/2) πλέον ενός των εγγεγραμμένων μελών που έχουν τακτοποιημένες
τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύνδεσμο, παρευρισκομένων
προσωπικά κατά την ώρα έναρξης των εργασιών της, εκτός εάν
προνοείται διαφορετικά στο παρόν Καταστατικό. Εάν εντός 15 λεπτών
από την καθορισμένη ώρα έναρξης της Συνέλευσης δεν υπάρχει απαρτία
τότε αυτή αναβάλλεται για ακόμη 15 λεπτά και οι παρόντες αποτελούν
απαρτία.
Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση το Δ.Σ. εκθέτει τα πεπραγμένα και
την κατάσταση εσόδων και δαπανών και θέτει ενώπιον των μελών για
συζήτηση και απόφαση όλα τα άλλα θέματα τα οποία είναι εγγεγραμμένα
στην Ημερήσια Διάταξη. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε 2 χρόνια νέο
Διοικητικό Συμβούλιο με μυστική ψηφοφορία.
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10.2

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
΄Εκτακτες Γενικές Συνελεύσεις καλούνται από το Συμβούλιο όταν κριθεί
σκόπιμον ή με την κατάθεση στο Γραμματέα του Συμβουλίου από το 1/3
τουλάχιστον των μελών που έχουν τακτοποιημένες τις συνδρομές τους,
γραπτής αίτησης που καθορίζει το θέμα ή τα θέματα προς συζήτηση.
Πλήν άλλης πρόνοιας των παρόντων κανονισμών το ενα δεύτερο (1/2)
των εγγεγραμμένων μελών που έχουν τακτοποιημένες τις οικονομικές
τους υποχρεώσεις και παρευρίσκονται προσωπικά αποτελούν απαρτία.
Στην περίπτωση ΄Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης, εάν αυτή έχει συγκληθεί
από το Διοικητικό Συμβούλιο και κατά την καθορισμένη ώρα έναρξης της
δεν υπάρχει απαρτία, τότε αυτή αναβάλλεται για μισή ώρα. Μετά την
παρέλευση της μισής ώρας τα παρόντα μέλη αποτελούν απαρτία. Στην
περίπτωση που η ΄Εκτακτη Γενική Συνέλευση έχει συγκληθεί κατόπιν
αιτήσεως των μελών, εάν εντός μισής ώρας από την προκαθορισμένη
ώρα έναρξης της Συνέλευσης δεν υπάρξει απαρτία τότε η Συνέλευση
διαλύεται.

10.3

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
Για την τροποποίηση οποιουδήποτε άρθρου του καταστατικού απαιτείται
η Σύγκληση Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία συγκαλείται είτε
από το Διοικητικό Συμβούλιο με πλειοψηφία των 3/5 των μελών του είτε
αν το ζητήσουν γραπτώς το 1/3 των μελών του Συνδέσμου με
ενυπόγραφη αίτηση τους προς το Συμβούλιο. Η αίτηση θα πρέπει να
αναγράφει τις ζητούμενες τροποποιήσεις του Καταστατικού με τα σχετικά
άρθρα ως επίσης το σκεπτικό για τις ζητούμενες τροποποιήσεις.
Μετά την απόφαση για σύγκληση Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης
παρέχεται τουλάχιστον χρονική περίοδος 30 ημερών για την
πραγματοποίηση της και αποστέλλεται προς όλα τα μέλη του Συνδέσμου
ειδική πρόσκληση για την Καταστατική Γενική Συνέλευση στην οποία
αναφέρονται λεπτομερώς οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του
Καταστατικού και τα σχετικά άρθρα.
Για την πραγματοποίηση
Καταστατικής Συνέλευσης απαιτείται απαρτία τουλάχιστον 3/5 των
εγγεγραμμένων μελών του Συνδέσμου.
Για την τροποποίηση
οποιουδήποτε άρθρου σε Καταστατική Συνέλευση απαιτείται η
πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών με δικαίωμα ψήφου.

ΑΡΘΡΟΝ 11: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΕΞΟΥΣΙΕΣ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
Ο Σύνδεσμος θα διοικείται από εξαμελές ΔΣ, που θα εκλέγεται κατά την Ετήσια
Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου. Τα μέλη του Δ.Σ. πρέπει να έχουν
συμπληρώσει το 21ον έτος της ηλικίας τους και να μην κατέχουν οποιοδήποτε
αξίωμα σε οποιοδήποτε άλλο σώμα του οποίου οι δραστηριότητες είναι
αντίθετες με τα συμφέροντα του Συνδέσμου.
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ΑΡΘΡΟΝ 12: ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο Πρόεδρος προεδρεύει των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γενικών
Συνελεύσεων. Συντονίζει τη διαδικασία των συνεδριάσεων και κατευθύνει τις
εργασίες των Συμβούλων του Συνδέσμου, εκπροσωπεί το Σύνδεσμο στις
σχέσεις του με τρίτους και υπογράφει κάθε σπουδαίο έγγραφο. Υπογράφει
επίσης μαζί με τον Ταμία τα εντάλματα εισπράξεων και πληρωμών.
ΑΡΘΡΟΝ 13: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο Αντιπρόεδρος βοηθά τον Πρόεδρο στην εκτέλεση των καθηκόντων του και σε
περίπτωση απουσίας του τον αναπληρεί με πλήρεις εξουσίες και δικαιώματα.
ΑΡΘΡΟΝ 14: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
14.1

Τηρεί Μητρώο Μελών με τα στοιχεία κάθε μέλους.

14.2

Τηρεί πρακτικά στα οποία καταχωρούνται όλες οι αποφάσεις των
συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων. Τα πρακτικά των
συνεδριάσεων του Δ.Σ. εγκρίνονται κατά την επόμενη συνεδρίαση και
υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα. Τα πρακτικά των
Γενικών Συνελεύσεων ετοιμάζονται από το Γραμματέα και κοινοποιούνται
σε όλα τα μέλη του Συνδέσμου, τα οποία δικαιούνται να εκφράσουν τις
απόψεις τους για την ορθότητα των πρακτικών μέσα σε 15 ημέρες από
την ημερομηνία που αναφαίρεται στην επιστολή αποστολής τους.
Οποιεσδήποτε τυχόν απόψεις εξετάζονται από το Δ.Σ. το οποίο
αποφασίζει σχετικά.
Ακολούθως τα πρακτικά εγκρίνονται και
υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα.

14.3

Τηρεί φακέλους στους οποίους φυλάσσει όλα τα εισερχόμενα έγγραφα
και αντίγραφα όλων των εξερχομένων εγγράφων.

14.4

Σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο καλεί τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και
αποστέλλει τις σχετικές ειδοποιήσεις προς όλα τα μέλη του Δ.Σ.

14.5

Διεξάγει την αλληλογραφία, σφραγίζει και υπογράφει όλες τις επιστολές
και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που δεν απαιτεί την υπογραφή του
Προέδρου.

14.6

Κοινοποιεί προς όλα τα μέλη τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και
του Δ.Σ. ως και οποιοδήποτε άλλο ενδιαφέρον ζήτημα ή αναγκαία
πληροφορία.

ΑΡΘΡΟΝ 15: ΤΑΜΙΑΣ
15.1

Τηρεί βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται όλες οι εισπράξεις και όλες οι
πληρωμές.

15.2

Τηρεί στελέχη αριθμημένων αποδείξεων για όλες τις εισπράξεις ή
εισφορές χρημάτων προς το Σύνδεσμο.
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15.3
15.4

Τηρεί στελέχη αριθμημένων αποδείξεων για όλες τις πληρωμές
χρημάτων.
Εκτελεί όλες τις πληρωμές με την εξουσιοδότηση και τη συνυπογραφή
του Προέδρου.

15.5

Είναι υπεύθυνος για την οικονομική διαχείρηση του Συνδέσμου, ως και
για τα χρήματα, βιβλία και οποιαδήποτε άλλη περιουσία που είναι στην
κατοχή του ή υπό τον έλεγχο του.

15.6

Ενημερώνει το Δ.Σ και τη Γενική Συνέλευση για την οικονομική
κατάσταση του Συνδέσμου. Δίδει ακριβή κατάσταση για ολες τις
εισπράξεις και πληρωμές και για το υπόλοιπο των χρημάτων που
βρίσκονται στην κατοχή του ή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του
Συνδέσμου και για οποιαδήποτε άλλη περιουσία την οποία διαχειρίζεται
από την ημέρα που ανέλαβε καθήκοντα ή από την ημερομηνία των
τελευταίων λογαριασμών.

15.7

Καταθέτει στο όνομα του Συνδέσμου σε Τράπεζα ή Τράπεζες της
έγκρισης του Δ.Σ., οποιοδήποτε ποσό εισπράττει και αποσύρει χρήματα
με τις υπογραφές των προσώπων που καθορίζουν τα άρθρα 12 και 15.4.

15.8

Είναι υπεύθυνος για την είσπραξη των δικαιωμάτων εγγραφής, των
συνδρομών, των εισφορών και άλλων εσόδων του Συνδέσμου.

ΑΡΘΡΟΝ 16: ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
16.1

Οποιαδήποτε ψηφοφορία για οποιοδήποτε θέμα γίνεται με ανάταση των
χεριών, εκτός εάν πέντε από τα παρόντα μέλη, που έχουν δικαίωμα
ψήφου, ζητήσουν μυστική ψηφοφορία. Εξαίρεση υπάρχει στη πρόνοια
του άρθρου 8.2 όπου η ψηφοφορία είναι μυστική.

16.2

Οι αποφάσεις, λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών με
δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος έχει τη δεύτερη
νικώσαν ψήφο, εκτός στις περιπτώσεις μυστικής ψηφοφορίας οπότε
επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία. Κάθε απόφαση Γενικής Συνέλευσης
είναι τελεσίδικη και δεσμευτική.

ΑΡΘΡΟΝ 17: ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
17.1

Οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. εκπίπτει των καθηκόντων του ύστερα από
απόφαση κατά πλειοψηφία του Δ. Συμβουλίου για αμέλεια καθήκοντος,
αναρμοδιότητα, κακή διαγωγή, άρνηση για εκτέλεση των αποφάσεων της
Γενικής Συνέλευσης ή του Δ.Σ. ή για άλλη επαρκή αιτία. Νοείται όμως ότι
το μέλος αυτό θα έχει το δικαίωμα εντός 15 ημερών από την ημερομηνία
της έκπτωσης του να παρευρεθεί και να υπερασπίσει τη θέση του
ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου πριν τη λήψη τελικής απόφασης.
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17.2

Οποιοδήποτε παυθέν ή αντικατασταθέν μέλος του Δ.Σ. οφείλει να
παραδώσει στο διάδοχο του, όλα τα χρήματα, βιβλία, αποδείξεις και
οποιαδήποτε άλλη περιουσία του Συνδέσμου η οποία βρίσκεται στην
κατοχή του.

17.3

Μέλος του Δ.Σ. το οποίο είναι αναμεμειγμένο σε υπόθεση η οποία
συζητείται, θα αποσύρεται από τη συνεδρίαση, μετά την έκφραση των
απόψεων του.

ΑΡΘΡΟΝ 18: ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ
Εάν κατά την γνώμη του Δ. Συμβουλίου μέλος του Συνδέσμου έχει παραβεί
οποιονδήποτε άρθρο του Καταστατικού η οποιοδήποτε ψήφισμα της Γενικής
Συνέλευσης θα υπόκειται σε αποβολή κατόπιν Γενικής ή ΄Εκτακτης Συνέλευσης
και με πλειοψηφία 2/3 των παρόντων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.
Εξυπακούεται ότι για το μέτρο αυτό το συγκεκριμένο μέλος θα λάβει
προειδοποίηση τουλάχιστον 15 ημερών από το Διοικητικό Συμβούλιο πριν τη
σύγκληση της Γενικής ή ΄Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης ώστε να έχει την
ευκαιρία να εξηγήσει και να υπερασπιστεί τη θέση του.
ΑΡΘΡΟΝ 19: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ
Οποιοδήποτε μέλος ή πρόσωπο, το οποίο έχει νόμιμον συμφέρον δικαιούται
ύστερα από αίτηση του πρός το Γραμματέα, να επιθεωρήσει τα βιβλία και
αρχεία του Συνδέσμου οποιαδήποτε εργάσιμη μέρα και ώρα.
ΑΡΘΡΟΝ 20: ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, όπως και για κάθε
ζήτημα ερμηνείας του, αποφασίζει το Δ.Σ. με την επιφύλαξη έφεσης στη Γενική
Συνέλευση του Συνδέσμου.
ΑΡΘΡΟ 21: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούνται να θεσπίζει Κανονισμούς για την ορθή
διεξαγωγή των εργασιών του Συνδέσμου, όπως και για την προαγωγή και
προστασία των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του και γενικά για την
αποτελεσματική επίτευξη των σκοπών του.

/ΜΚ.
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