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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

1.  Ιδρύεται  Σωματείο  με  την  επωνυμία  Παγκύπριος  Σύνδεσμος  Χημικών  Μηχανικών  (Cyprus 
Chemical Engineers Association) με έδρα τη Λευκωσία. 

 

2. Σκοποί του Συνδέσμου είναι: 

α) Η συνένωση όλων των Κύπριων Χημικών Μηχανικών και ο συντονισμός της δραστηριότητας τους 
για  τη  βελτίωση,  εξύψωση  και  προβολή  του  έργου  του  Χημικού  Μηχανικού  και  γενικά  της 
επιστημονικής στάθμης των μελών του Συνδέσμου, σύμφωνα με τις τάσεις της σύγχρονης τεχνικής 
επιστήμης, με τελικό αντικειμενικό σκοπό να βελτιώσουν το τεχνικό, μορφωτικό, βιομηχανικό και 
βιοτικό επίπεδο της χώρας. 

β) Η προσπάθεια για τη μελέτη και επίλυση θεμάτων και προβλημάτων που εμπίπτουν στον τομέα 
της Χημικής Μηχανικής. 

γ) Η προάσπιση των επιστημονικών και όλων των επιδιώξεων των μελών του Συνδέσμου. 

δ)  Η  ανάπτυξη  αλληλεγγύης  και  συνεργασίας  μεταξύ  των  μελών  του  Συνδέσμου  και  των  λοιπών 
ειδικοτήτων μηχανικών. 

ε) Η συμβολή στη μελέτη και εφαρμογή τεχνικών προγραμμάτων για ορθολογιστική ανάπτυξη της 
χώρας και για εξύψωση του βιοτικού και μορφωτικού επιπέδου ζωής του Κυπριακού λαού. 

 

3. Οι σκοποί του Συνδέσμου θα επιτυγχάνονται με: 

α) Τη μελέτη και έρευνα θεμάτων που αφορούν την προώθηση της Χημικής Μηχανικής, 

β)  τη  μελέτη  και  έρευνα  θεμάτων  που  αφορούν  τη  βελτίωση  των  όρων  άσκησης  της  Χημικής 
Μηχανικής στην Κύπρο, 

γ) τη διάδοση, μετάδοση και ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και ιδεών, την οργάνωση συνεδρίων, 
σεμιναρίων,  διαλέξεων,  συμποσίων,  τη  δημοσίευση,  τεκμηρίωση  και  διάδοση  πληροφοριών, 
έκδοση βιβλίων τα οποία θα διανέμονται δωρεάν μεταξύ των μελών μόνο, και γενικά την προβολή 
της προβολή της σημασίας του έργου του Χημικού Μηχανικού στην οικονομία του τόπου. 

δ) Τη συνεργασία με Συνδέσμους και άλλους φορείς στην Κύπρο και το εξωτερικό, με παρόμοιους 
σκοπούς,  

ε) την υποβολή τεκμηριωμένων απόψεων και εισηγήσεων για τη διαμόρφωση πολιτικής και στόχων 
σε θέματα που αφορούν τον τομέα της Χημικής Μηχανικής, 

στ) Την παροχή υποστήριξης και τεχνικής καθοδήγησης στα μέλη, 
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ζ)  Την  εξασφάλιση  πόρων  από  συνδρομές  μελών,  εισφορές  και  δωρεές  καθώς  επίσης  και  από 
έσοδα από σεμινάρια,  συνέδρια,  διαλέξεις και άλλες εκδηλώσεις που δεν θα έχουν οποιοδήποτε 
κερδοσκοπικό σκοπό, και την απόκτηση κινητής και ακίνητης περιουσίας. 

 

4. Πόροι του Συνδέσμου: 

α) Τακτικοί Πόροι 

Οι  ετήσιες  συνδρομές  των  μελών  και  τα  δικαιώματα  εγγραφής  που  καθορίζονται  από  τη  Γενική 
Συνέλευση. 

β) Έκτακτοι πόροι 

(ι) Έσοδα από σεμινάρια, συνέδρια, διαλέξεις, καθώς και διάφορες άλλες εκδηλώσεις,  

(ιι) Έκτακτες εισφορές και δωρεές. 

(ιιι) Έσοδα από κάθε άλλη νόμιμη αιτία. 

 

5.  Ο  Σύνδεσμος  δεν  έχει  πολιτικές,  θρησκευτικές,  επιχειρηματικές,  βιομηχανικές  ή  εμπορικές 
σκοπιμότητες. 

 

6. Μέλη 

Τα μέλη του Συνδέσμου κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

α)  Πλήρη  Μέλη:  πρόσωπα  που  κατέχουν  Δίπλωμα  ή  Πτυχίο  στη  Χημική  Μηχανική  από 

αναγνωρισμένο  Πανεπιστήμιο  ή  Πολυτεχνείο  ή  άλλο  ισοδύναμο  Ίδρυμα  κατά  την  κρίση  του 

Διοικητικού  Συμβουλίου,  και  πληρούν  τις  προϋποθέσεις  εγγραφής  στο  Επιστημονικό  Τεχνικό 

Επιμελητήριο. 

β) Δόκιμα Μέλη: πρόσωπα  που  είναι  φοιτητές  ή  σπουδαστές  σε  Πανεπιστημιακή  Σχολή  Χημικής 

Μηχανικής. 

γ)  Συνδεδεμένα  Μέλη:  Πρόσωπα  που  έχουν  ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  για  τα  θέματα  της  Χημικής 

Μηχανικής  ή  των  οποίων  η  Χημική  Μηχανική  αποτελεί  μέρος  των  επαγγελματικών  τους 

δραστηριοτήτων. 

δ)  Επίτιμα  Μέλη:  Ο  τίτλος  αυτός    προσφέρεται  από  το  σύνδεσμο  μετά  από  την  απόφαση  του 

Διοικητικού Συμβουλίου σε πρόσωπα τα οποία είχαν εξαιρετική επίδοση σε θέματα σχετικά με τους 

σκοπούς του Συνδέσμου, ή έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες σ’ αυτόν. 
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7. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών 

α) Πλήρη Μέλη: Συμμετέχουν δραστήρια και ενεργά σε όλες τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες του 

Συνδέσμου  και  έχουν  το  δικαίωμα  να  ψηφίσουν,  να  εκλεγούν  και  να  εκλέγονται.  Επίσης 

υποχρεούνται να τηρούν το Καταστατικό του Συνδέσμου, να εξυπηρετούν τους σκοπούς του και να 

συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων του.   

β)  Δόκιμα  Μέλη:  Έχουν  τα  ίδια  δικαιώματα  και  υποχρεώσεις  με  τα  Πλήρη  Μέλη  εκτός  από  το 

δικαίωμα να ψηφίζουν, να εκλέγουν και να εκλέγονται. 

γ) Συνδεδεμένα Μέλη: Έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τα Πλήρη Μέλη εκτός από το 

δικαίωμα να ψηφίζουν, να εκλέγουν και να εκλέγονται. 

δ)  Επίτιμα Μέλη:  Συμμετέχουν  στις  εκδηλώσεις  του  Συνδέσμου,  αλλά  δεν  έχουν  το  δικαίωμα  να 

ψηφίζουν,  να  εκλέγουν,  ή  να  εκλέγονται.  Συμμετέχουν  στις  Γενικές  Συνελεύσεις  μόνο  κατόπιν 

προσκλήσεως και δεν καταβάλλουν οποιοδήποτε δικαίωμα εγγραφής ή ετήσια συνδρομή. Νοείται 

ότι σε περίπτωση που Επίτιμο Μέλος ήταν προηγουμένως Πλήρες Μέλος και μετά την ανακήρυξή 

του σε Επίτιμο Μέλος, επιθυμεί να κατατάσσεται στην κατηγορία του Πλήρους Μέλους μπορεί να 

το  πράξει.  Σε  τέτοια  περίπτωση  υπόκειται  σε  όλες  τις  πρόνοιες  του  παρόντος  Καταστατικού  και 

καταβάλλει επίσης την ετήσια συνδρομή. 

 

8. Εγγραφή Μελών 

α) Κάθε υποψήφιος για εγγραφή σε μια από τις τρείς πρώτες κατηγορίες μελών, ως αναφέρεται στο 

άρθρο  6,  πρέπει  να  υποβάλλει  αίτηση  σε  ειδικό  έντυπο  που  εγκρίνεται  από  το  Διοικητικό 

Συμβούλιο του Συνδέσμου. Κάθε υποψηφιότητα μέλους πρέπει να υποστηρίζεται από δύο Πλήρη 

Μέλη του Συνδέσμου. 

β) Κάθε αίτηση για εγγραφή μέλους ή μεταφοράς σε άλλη κατηγορία μέλους, θα εξετάζεται από το 

Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο δεν υποχρεούται να κοινοποιεί στον αιτητή τους λόγους για  τυχόν 

αρνητική απόφασή του.  

 

9. Συνδρομές, δικαιώματα εγγραφής 
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Οι ετήσιες συνδρομές των μελών, που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και καθορίζονται 

ύστερα από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, καταβάλλονται στον ταμία, μέσα στο πρώτο εξάμηνο 

κάθε χρόνου. 

Τα δικαιώματα εγγραφής, προτείνονται και καθορίζονται όπως πιο πάνω, και καταβάλλονται με την 

υποβολή της αίτησης εγγραφής.  Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης για εγγραφή ως μέλος,  το 

δικαίωμα  εγγραφής  δεν  επιστρέφεται,  ενώ  τυχόν  υποβληθέντα  έγγραφα  επιστρέφονται  στον 

αιτητή.  Σε  περίπτωση  έγκρισης  της  αίτησης,  το  μέλος  καταβάλλει  μέσα  σε  τρείς  μήνες  από  τη 

γνωστοποίηση της έγκρισης  της αίτησής  του και  την ετήσια συνδρομή. Νοείται ότι  για μεταφορά 

από άλλη κατηγορία δεν απαιτείται δικαίωμα εγγραφής. 

 

10. Παραίτηση και αποβολή μελών 

α) Κάθε μέλος μπορεί με επιστολή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο να παραιτηθεί από μέλος του 

Συνδέσμου, χωρίς να έχει δικαίωμα οποιασδήποτε απαίτησης από το Σύνδεσμο. 

β) Ο Σύνδεσμος μπορεί να αποβάλει οποιοδήποτε μέλος του ύστερα από παραπομπή του από το 

Διοικητικό Συμβούλιο στη Γενική Συνέλευση και αιτιολογημένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κοινοποιείται από το Διοικητικό Συμβούλιο με επιστολή προς το 

επηρεαζόμενο μέλος. Νοείται ότι οι λόγοι για αποβολή μέλους πρέπει απαραίτητα να σχετίζονται 

με  τις  υποχρεώσεις  του  όπως  απορρέουν  από  το  Καταστατικό  ή/και  την  καταδίκη  του  από 

Δικαστήριο  για  σοβαρό  παράπτωμα.  Η  διαδικασία  παραπομπής  και  αποβολής  θα  ρυθμίζεται  με 

Κανονισμούς που θα ετοιμάσει το Διοικητικό Συμβούλιο και θα εγκρίνει η Γενική Συνέλευση.  

 

11. Γενική Συνέλευση 

α) Η γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συνδέσμου. 

β)  Η  Τακτική  Γενική  Συνέλευση  συγκαλείται  από  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  κάθε  χρόνο  κατά  τους 

μήνες  Οκτώβριο  ή Νοέμβριο.  Η  ειδοποίηση  για  την  Τακτική  Γενική  Συνέλευση  αποστέλλεται  στα 

μέλη  στην  τελευταία  γνωστή  διεύθυνση  που  γνωστοποίησαν  στο  Σύνδεσμο  και  δημοσιεύεται  σε 

δύο τουλάχιστον ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία και αναφέρει τον τόπο και χρόνο 

της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και την ημερήσια διάταξη. 

Η  ημερήσια  διάταξη  της  Γενικής  Συνέλευσης  κατά  την  ετήσια  τακτική  της  σύνοδο,  περιλαμβάνει 

υποχρεωτικά τα ακόλουθα θέματα: 
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ι)  έκθεση  πεπραγμένων  και  αποφάσεων  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  και  έγκριση 

προϋπολογισμού, 

ιι) έγκριση προϋπολογισμού του επόμενου οικονομικού χρόνου, 

ιιι) έγκριση προϋπολογισμού του προηγούμενου οικονομικού χρόνου, 

ιv) προκήρυξη εκλογών εφόσον βάσει του άρθρου 12 λήγει η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου 

και της Ελεγκτικής Επιτροπής, 

ν) εκλογή εφορευτικής επιτροπής σύμφωνα με το παρόν άρθρο. 

Τα μέλη μπορούν να υποβάλουν θέματα για συζήτηση στη  Γενική Συνέλευση με επιστολή τους 

προς το Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον δύο (2) μέρες πριν την καθορισμένη ημερομηνία. 

γ)  Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί  να συγκληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο όταν παρίσταται 

ανάγκη ή ύστερα από ενυπόγραφη αίτηση του ενός τρίτου (1/3) των μελών. 

Για  την  Έκτακτη  Γενική  Συνέλευση  δίνεται  γραπτή  ή  προφορική  ειδοποίηση  τουλάχιστον 
πέντε ημερών. 

δ) Απαρτία υπάρχει αν παρευρίσκονται στη Γενική Συνέλευση περισσότερα από το ήμισυ 
των πληρών μελών που  είναι  ταμιακά  εντάξει.  Αν μετά  την πάροδο μισής ώρας από  την 
καθορισμένη ώρα δεν υπάρχει απαρτία, η Συνέλευση αναβάλλεται για μισή ώρα. Μετά την 
παρέλευση της αναβολής για μισή ώρα όσα Μέλη παρευρίσκονται αποτελούν απαρτία. 

ε) Την Έναρξη της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή 
σε περίπτωση απουσίας  του ο Αντιπρόεδρος  του Διοικητικού  Συμβουλίου.  Πρόεδρος  της 
Γενικής Συνέλευσης εκλέγεται ένα από τα παριστάμενα μέλη που αναλαμβάνει αμέσως τα 
καθήκοντα  του.  Εκλέγονται  επίσης  δυο  γραμματείς  από  τα  υπόλοιπα  μέλη  που 
παρευρίσκονται.  Σε  περίπτωση  διεξαγωγής  μυστικής  εκλέγεται  Εφορετική  Επιτροπή 
αποτελούμενη  από  τον  Προεδρεύοντα  και  δύο  Εφόρους  Εκλογών  από  τα  παριστάμενα 
μέλη,  και  η  οποία  φροντίζει  για  την  άψογη  διεξαγωγή  της ψηφοφορίας.  Η  ιδιότητα  του 
μέλους  της  Εφορευτικής  Επιτροπής  είναι  ασυμβίβαστη  με  την  ιδιότητα  του  υποψηφίου 
Διοικητικού  Συμβουλίου  ή  ελεγκτού  ή  γενικά  με  το  πρόσωπο  που  αφορά  η  μυστική 
ψηφοφορία. 

στ)  Κάθε ψηφοφορία στη  Γενική  Συνέλευση που αφορά αρχαιρεσίες,  εκλογή συλλογικών 
οργάνων,  ζητήματα  εμπιστοσύνης,  προσωπικά  εν  γένι  ζητήματα  θα  είναι  άκυρη  αν  δεν 
είναι  μυστική,  κάθε  δε ψηφοφορία  για  άλλα  θέματα  μπορεί  να  γίνεται  με  ανάταση  του 
χεριού ή ονομαστική κλήση, ποτέ όμως δια «βοής». 
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Απόφαση  της  Γενικής  Συνέλευσης  που  πάρθηκε  με  μυστική  ψηφοφορία  είναι  άκυρη  αν 
κατά την ψηφοφορία ψηφίσαν πρόσωπα άλλα από τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο. 

 

12. Διοίκηση 

α) Ο Σύνδεσμος διοικείται από εννιαμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από: 

Ι) Τον Πρόεδρο  

ΙΙ) Τον Αντιπρόεδρο 

ΙΙΙ)Το Γραμματέα 

ΙV) Τον Ταμία, και  

V) 5 Μέλη 

β) Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, γίνονται σε Τακτική 
Συνέλευση κάθε δύο χρόνια και αναπληρωματικές εκλογές σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, 
εκτός αν η επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί σε λιγότερο από τρεις 
μήνες από την ημερομηνία που έχει κενωθεί η σχετική έδρα. 

Νοείται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που έχει εκλεγεί κατά την Καταστατική Συνέλευση, θα 
είναι  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  του  Συνδέσμου  για  την  πρώτη  διετία  που  λήγει  μετά  την 
εγγραφή του Συνδέσμου. 

γ)  Υποψηφιότητα  μπορεί  να  θέσει  οποιοδήποτε  Πλήρες  Μέλος  με  τακτοποιημένες  τις 
ταμιακές υποχρεώσεις του προς τον Σύνδεσμο. 

δ)  Σε  κάθε  ψηφοφορία  θεωρούνται  ως  εκλεγέντες  εκείνοι  που  συγκέντρωσαν  το 
μεγαλύτερο  αριθμό  ψήφων.  Σε  περίπτωση  ισοψηφίας,  γίνεται  κλήρωση  από  τον 
Προεδρεύοντα  της  εκλογής  μεταξύ  των  ισοψηφισάντων.  Επίσης  θεωρούνται  ως 
επιλαχόντες,  μέχρι  τρεις  υποψήφιοι,  που  δεν  έχουν  εκλεγεί  και  συγκέντρωσαν  το 
μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από εκείνους που εκλέγηκαν. 

ε)  Τα  εκλεγέντα  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου,  συνέρχονται  το  αργότερο  σε  δύο 
εβδομάδες από την εκλογή τους για καταρτισμό σε σώμα. 

στ)  Σε  περίπτωση  χηρείας  έδρας  του  Συμβουλίου,  γίνεται  αναπλήρωση  της  από  τον 
εκάστοτε πρώτο επιλαχόντα. 

ζ)  Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  θεωρείται  παραιτημένο  αν  ταυτόχρονα  κενωθούν  για 
οποιοδήποτε  λόγο  τέσσερις  από  τις  έδρες  του.  Σε  τέτοια  περίπτωση,  διεξάγονται 
αναπληρωματικές εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, για το υπόλοιπο 
της θητείας του. 
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η)  Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  συγκαλείται  από  τον  πρόεδρο  σε  τακτικές  συνεδρίες  μία φορά  κάθε 
μήνα.  Συνέρχεται  επίσης  σε  έκτακτες  συνεδρίες  όποτε  παραστεί  ανάγκη,  με  απόφαση  του 
Προέδρου,  είτε  αν  το  ζητήσουν  τουλάχιστο  τρία  από  τα  επτά  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου 
γραπτώς. 

θ)  Κατά  τις  συνεδρίες  του Διοικητικολύ  Συμβουλίου υπάρχει απαρτία όταν  τέσσερα από  τα  επτά 
μέλη του είναι παρόντα. 

ι) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που 
ψηφίζουν.  Σε  περίπτωση  ισοψηφίας  ο  Πρόεδρος  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  έχει  την  νικώσα 
ψήφο. 

Απόφαση μπορεί να παρθεί και χωρίς συνεδρίαση αν όλα τα μέλη δηλώνουν γραπτά τη συναίνεση 
τους σε κάποια κατάσταση. 

κ) Μέλος του Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνολικά συνεδρίες, τακτικές ή 
έκτακτες, μέσα σε ένα χρόνο θεωρείται παραιτημένο. 

 

13. Καθήκοντα Μελών Διοικητικού Συμβουλίου  

α) Καθήκοντα Προέδρου 

Προεδρεύει  στις  συνεδρίες  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  και  κηρύσσει  την  έναρξη  της  Γενικής 
Συνέλευσης, εκτός από τις περιπτώσεις που το Καταστατικό προνοεί διαφορετικά. Υπογράφει μαζί 
με το Γραμματέα όλα τα έγγραφα του συνδέσμου και μαζί με τον Ταμία τις επιταγές που εκδίδει ο 
σύνδεσμος. Εκπροσωπεί τον Σύνδεσμο εκτός αν αποφασιστεί διαφορετικά. Ετοιμάζει και καταθέτει 
στην Τακτική Γενική Συνέλευση την Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Αντιπροσωπεύει τον Σύνδεσμο μαζί με τον Γραμματέα, δικαστικά και εξώδικα. 

β) Καθήκοντα Αντιπροέδρου 

Αναπληρεί  τον  Πρόεδρο  όταν  αυτός  απουσιάζει  ή  κωλύεται  εκτελώντας  τα  καθήκοντα  του  όπως 
αναφέρονται στην παράγραφο 13 (α).  

γ) καθήκοντα Γραμματέα 

Είναι υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και 
τη φύλαξη των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων. 

Διεξάγει  την αλληλογραφία,  τηρεί  το αρχείο και φυλάσσει  τη σφραγίδα του Συνδέσμου.  Τηρεί  το 
μητρώο  των  Μελών  του  Συνδέσμου.  Αποστέλλει  τις  ειδοποιήσεις  για  τη  σύγκλιση  των 
συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο, καθώς και των Γενικών 
Συνελεύσεων,  και  ετοιμάζει  την  ημερήσια  διάταξη.  Μαζί  με  τον  Πρόεδρο,  αντιπροσωπεύει  τον 
Σύνδεσμο δικαστικά και εξώδικα. 

δ) καθήκοντα Ταμία 
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Είναι  υπεύθυνος  για  την  είσπραξη  των  ετήσιων  συνδρομών  των  μελών,  καθώς  και  για  όλες  τις 
εισπράξεις και πληρωμές του Συνδέσμου, εκδίδοντας διπλότυπη απόδειξη. Τηρεί τα απαιτούμενα 
λογιστικά  βιβλία,  και  μητρώα  περιουσιακών  στοιχείων  του  συνδέσμου.  Είναι  υπεύθυνος  για  την 
ασφαλή φύλαξη  των  χρημάτων  του  Ταμείου  τα  οποία  καταθέτει  σε  τραπεζικό  λογαριασμό  εντός 
επτά ημερών από την είσπραξη τους, στο όνομα του συνδέσμου. Ο Ταμίας μπορεί να τηρεί μετρητά 
ποσό μέχρι 80 ευρώ. Ετοιμάζει και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση 
αναλυτική οικονομική κατάσταση του Συνδέσμου.  Ενημερώνει  το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε τρις 
μήνες  για  την  ταμιακή  κατάσταση  του  Συνδέσμου.  Αντικαθιστά  τον  Γραμματέα  όταν  αυτός 
απουσιάζει. 

ε) Καθήκοντα λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

Διεκπεραιώνουν  οποιαδήποτε  εργασία  τους  ανατεθεί  από  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  και 
αναπληρώνουν όταν χρειάζεται τον Γραμματέα ή τον Ταμία τον Ταμία του Συνδέσμου. 

 

14. Παύση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

Τηρουμένων  των  διατάξεων  του  άρθρου  10(β)  οποιοδήποτε  μέλος  του  Διοικητικού  Συμβουλίου 
μπορεί  να  παυθεί  με  απόφαση  της  Γενικής  Συνέλευσης  για  αμέλεια  καθήκοντος,  ενέργειες  που 
στρέφονται  κατά  των  σκοπών  του  Συνδέσμου,  κακή  διαγωγή,  άρνηση  εκτέλεσης  καθήκοντος  ή 
απόφασης Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο κρίνει 
η Γενική Συνέλευση. 

Σχετική εισήγηση γίνεται είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο,  είτε από μέλος του Συνδέσμου μέσω 
του  Διοικητικού  Συμβουλίου.  Σε  τέτοια  περίπτωση  το Μέλος  πρέπει  να  υποβάλει  στο  Διοικητικό 
Συμβούλιο πλήρως τεκμηριωμένη εισήγηση τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από τη γενική Συνέλευση. 

 

15. Καταστατικό 

Α)  το  καταστατικό  μπορεί  να  τροποποιηθεί,  ακυρωθεί  ή  αντικατασταθεί  μόνο  με  απόφαση 
Καταστατικής Συνέλευσης. 

Β) Η Καταστατική συνέλευση αποτελεί απαρτία όταν παρευρίσκονται περισσότερα από τα 2/3 των 
ταμιακά εντάξει Μελών. 

Γ)  Οι  αποφάσεις  της  Καταστατικής  Συνέλευσης  λαμβάνονται  με  πλειοψηφία  2/3  των 
παρευρισκόμενων  Μελών  που  έχουν  δικαίωμα  ψήφου,  εκτός  για  τη  μεταβολή  σκοπών  του 
συνδέσμου όπου απαιτείται απόφαση των ¾ των Μελών του Συνδέσμου. 

Δ)  Η  ερμηνεία  του  Καταστατικού  είναι  εκείνη  που  δίνεται  από  το  Διοικητικό  Συμβούλιο.  Σε 
περίπτωση  διαφωνίας  το  θέμα  υποβάλλεται  για  συζήτηση  σε  Γενική  Συνέλευση,  της  οποίας  η 
απόφαση είναι τελεσίδικη. 
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Ε)  Για  οποιοδήποτε  θέμα,  που  δεν  προβλέπεται  από  το  παρόν  Καταστατικό  ή  την  ισχύουσα 
νομοθεσία  για  Σωματεία  και  Ιδρύματα,  αποφασίζει  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  με  επικύρωση  της 
απόφασης από την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση. 

16. Έμβλημα – Σφραγίδα 

Ο Σύνδεσμος έχει έμβλημα και σφραγίδα, δείγμα των οποίων φαίνεται πιο κάτω: 

 

 

Η σφραγίδα θα φυλάσσεται από το Γραμματέα του Συνδέσμου. 

 

17. Έλεγχος λογαριασμών 

Για σκοπούς ελέγχου των λογαριασμών του Συνδέσμου, το Διοικητικό Συμβούλιο παρουσιάζει στη 
Γενική Συνέλευση τους λογαριασμούς κάθε οικονομικού έτους. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί η 
οποιαδήποτε αμέλεια, κατάχρηση ή απάτη τότε η Συνέλευση δικαιούται να ζητήσει από τον/τους 
υπευθύνους να επανορθώσουν τη ζημιά. Σε περίπτωσης άρνησης, ο Σύνδεσμος δικαιούται να πάρει 
τα αναγκαία δικαστικά μέτρα. 

 

18. Διάλυση 

Ο Σύνδεσμος διαλύεται όταν: 

Α)  Ο  αριθμός  των  μελών  που  είναι  ταμιακά  εντάξει,  είναι  κάτω  των  είκοσι  (20),  για  περίοδο  2 
χρόνων. 

Β) αν αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση που συγκλήθηκε ειδικά για το θέμα. Τέτοια απόφαση 
λαμβάνεται μόνο ύστερα από μυστική ψηφοφορία των ¾ των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, 
και που είναι ταμιακά εντάξει. 

 

Λευκωσία, 20 Μαΐου 2010 

 


