
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 
 
 

 
1. ΟΝΟΜΑ 
 
Το όνομα του Συνδέσμου θα είναι ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.  Πιο κάτω θα αναφέρεται σαν 
«Σύνδεσμος». 
 
 
2. ΕΔΡΑ 
 
Η έδρα του Συνδέσμου είναι η Λευκωσία, Ακίνητα Χαραλαμπίδη, Λεωφόρος Γρίβα 
Διγενή 30, όπου και η έδρα της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) 
Κύπρου. 
 
Όλες οι εργασίες και συνελεύσεις θα γίνονται στην έδρα του Συνδέσμου στην οποία 
θα απευθύνονται όλες οι ανακοινώσεις και ειδοποιήσεις. 
 
 
3. ΣΚΟΠΟΙ 
 
Οι σκοποί του Συνδέσμου θα είναι: 
 
(α) Η καλυτέρευση των συνθηκών και όρων εξάσκησης του επαγγέλματος. 
 
(β) Η οργάνωση και συντονισμός των Μελών και η συλλογική δράση για 

καλύτερη εξασφάλιση των επαγγελματικών και οικονομικών τους 
συμφερόντων. 

 
(γ) Υποβολή εισηγήσεων για εισαγωγή ή βελτίωση Νόμων και Κανονισμών που 

επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα το Σύνδεσμο ή τα Μέλη του. 
 
(δ) Η συνεργασία με οποιονδήποτε Σύνδεσμο ή Ομοσπονδία Συνδέσμων για την 

προάσπιση και προώθηση των καλώς νοουμένων συμφερόντων των Μελών. 
 
(ε) Η συλλογή και παροχή πληροφοριών προς τα Μέλη. 
 
(ζ) Η εξυπηρέτηση Μελών στην αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν 

από την άσκηση του επαγγέλματος τους, έναντι των διαφόρων κυβερνητικών 
τμημάτων. 

 
(η) Η ρύθμιση των σχέσεων και διαφορών μεταξύ Εργοδοτών Μελών και 

εργοδοτουμένων τους, και μεταξύ Μελών και Μελών. 
 
(θ) Η είσπραξη χρημάτων και η δημιουργία κεφαλαίων για τη λειτουργία του 

Συνδέσμου. 



 
(ι) Η διαχείριση κεφαλαίων για πραγματοποίηση των σκοπών του Συνδέσμου. 
 
(κ) Η με οποιονδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο προαγωγή των συμφερόντων των 

Μελών του Συνδέσμου. 
 
 
 
4.      ΜΕΛΗ 
 
(α) Μέλη του Συνδέσμου μπορούν να γίνουν επιχειρήσεις εισαγωγείς, 

προμηθευτών, κατασκευαστών τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού που ασκούν 
το επάγγελμα εντός της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, είναι μόνιμα 
εγκατεστημένες στην Κύπρο και απασχολούν υπαλλήλους. 

 
 
(β) Οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται να γίνει μέλος του Συνδέσμου μπορεί να 

συμπληρώσει αίτηση την οποία ο Γραμματέας θα υποβάλει προς το 
Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα την εγκρίνει ή θα την απορρίψει. 

 
(γ) Μέλος που αποβλήθηκε από το Σύνδεσμο μπορεί να γίνει ξανά μέλος μόνο 

αν την αίτηση του την εγκρίνει και η Γενική Συνέλευση. 
 
(δ) Πρόσωπο του οποίου η αίτηση απορρίφθηκε μπορεί να εφεσιβάλει γραπτώς 

την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση, αφού θα 
έχει την έγγραφη υποστήριξη 2 (δύο) τακτοποιημένων μελών του Συνδέσμου. 

 
(ε) Πρόσωπο ή εταιρεία που έγινε δεκτό στο Σύνδεσμο, αναλαμβάνει την 

υποχρέωση να συμμορφώνεται με το Καταστατικό του Συνδέσμου, τις 
αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Συνδέσμου. 

 
(ζ) Η εγγραφή και η απόκτηση της ιδιότητας του Μέλους συμπληρώνεται μόνο με 

την πληρωμή του καθορισμένου τέλους. 
 
 
 
5. ΠΟΡΟΙ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 
 
(α) Δικαίωμα εγγραφής εκ ………….. 
 
(β) Ετήσια Συνδρομή εκ …………… η οποία καθίσταται πληρωτέα το πρώτο 

τρίμηνο εκάστου έτους. 
 
(γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο  έχει ευχέρεια σε ειδικές περιπτώσεις μετά από 

έγκριση της Γενικής Συνέλευσης ν’ απαλλάσσει μέλος ή μέλη από την 
καταβολή της συνδρομής ή μέρους αυτής, όταν το ευρύτερο συμφέρο του 
Συνδέσμου το επιβάλλει. 

 



(δ) Η πώληση εντύπων αντιγράφων του Καταστατικού στην τιμή ……..για κάθε 
αντίγραφο. 

 
(ε) Εισφορές, δωρεές , έρανοι, προικοδοτήματα και οποιαδήποτε άλλα έσοδα 

που νόμιμα περιέρχονται στο Σύνδεσμο. 
 
(ζ) Δάνεια τα οποία συνάπτονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, για τους σκοπούς 

του Συνδέσμου. 
 
 
 
6. ΚΕΦΑΛΑΙΑ - ΔΑΠΑΝΕΣ 
 
(1) Όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία του Συνδέσμου θα είναι γραμμένη στ’ 

όνομα του Συνδέσμου για χρήση και όφελος των Μελών. 
 
(2) Η περιουσία του Συνδέσμου είναι υπό τον έλεγχο του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 
 
(3) Η περιουσία του Συνδέσμου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τους πιο κάτω 

σκοπούς: 
 
 (α) Πληρωμή επιδομάτων και εξόδων των αξιωματούχων του Συνδέσμου. 
 

(β) Πληρωμή εξόδων διαχείρισης συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων 
ελέγχου των λογαριασμών. 

 
(γ) Πληρωμή εξόδων για αγωγή ή οποιαδήποτε άλλη νομική διαδικασία 

υπέρ του Συνδέσμου ή Μέλους. 
 
(δ) Αγορά ή ενοικίαση οποιουδήποτε κτιρίου, γης ή άλλης ιδιοκτησίας, για 

εξυπηρέτηση των σκοπών του Συνδέσμου. 
 
(ε) Συνδρομές ή εισφορές και δωρεές σε οποιονδήποτε νόμιμο 

Επαγγελματικό Σύνδεσμο, Ομοσπονδία ή Οργανισμό. 
 
(ζ) Νομική συμβουλή για προστασία συμφερόντων μελών ή του 

Συνδέσμου. 
 
(η) Εκπαιδευτική, μορφωτική και επαγγελματική κατάρτιση των μελών. 
 
(θ) Διοργάνωση θεατρικών παραστάσεων, συναυλιών, δεξιώσεων χορών, 

αθλοπαιδιών ή εκδρομών. 
 
(ι) Αγορά βιβλίων, εφημερίδων ή άλλου εντύπου υλικού. 
 
(κ) Πληρωμή τόκων για δάνεια και νόμιμους φόρους.  Σε περίπτωση 

δανείου πέραν των ………… απαιτείται έγκριση της Γενικής 
Συνέλευσης. 

 



(λ) Έκδοση, εκτύπωση, δημοσίευση και κυκλοφορία οποιουδήποτε 
βιβλίου, φυλλαδίου, δελτίου, περιοδικού, εφημερίδες για προώθηση 
των σκοπών του Συνδέσμου. 

 
(μ) Κάλυψη εξόδων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και βοηθήματα σε 

περιπτώσεις οικονομικής δυσκολίας μέλους. 
 
(ν) Τα κεφάλαια του Συνδέσμου μπορούν να επενδύονται κατόπιν 

απόφασης του Δ.Σ. από τον Πρόεδρο και Ταμία, σε οποιαδήποτε 
Κυβερνητικά χρεώγραφα ή να κατατίθονται σε μια εγκεκριμένη 
Τράπεζα.  Το Σύνδεσμο δεσμεύουν για οικονομικά ζητήματα οι 
υπογραφές του Προέδρου και του Ταμία. 

 
 

 
7. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 

 
Ο Σύνδεσμος εκπροσωπείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και δεσμεύεται με την 
από κοινού υπογραφή του Προέδρου, του Γραμματέα και του Ταμία. 

 
 
 

8. ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ 
 

Ο Σύνδεσμος παρέχει προς τα μέλη του τα ακόλουθα ωφελήματα: 
 

(α) Επαγγελματικά ωφελήματα π.χ. συμβουλή και επίδομα σε περιπτώσεις 
ανταπεργίας (λόκ-άουτ), απεργίας, ή εργατικής διαφοράς. 

 
(β) Ωφελήματα προνοίας π.χ. οικονομική ενίσχυση σε περίπτωση ασθένειας, 

ατυχήματος, γήρατος ή ανεργίας. 
 
(γ) Επίδομα κηδείας και χρηματική βοήθεια προς τους εξαρτώμενους. 
 
(δ) Νοείται ότι για να χορηγηθούν τα πιο πάνω ωφελήματα, το μέλος πρέπει να 

έχει τακτοποιημένες τις υποχρεώσεις του προς το Σύνδεσμο. 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει την αρμοδιότητα να ορίσει το ποσό και την περίοδο 
που θα παρέχονται τα πιο πάνω ωφελήματα.  Νοείται ότι τα πιο πάνω ωφελήματα 
θα είναι απόλυτα συνδεδεμένα με τις οικονομικές δυνατότητες του Συνδέσμου. 

 
 
 

9. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ 
 

(α) Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.  Απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι η εξόφληση των οικονομικών ή άλλων υποχρεώσεών του 
προς το Σύνδεσμο. 

 



(β) Κάθε μέλος μπορεί να υποβάλει οποιονδήποτε θέμα ή εισήγηση προς το 
Διοικητικό Συμβούλιο και μέσω αυτού προς τη Γενική Συνέλευση και να 
ζητήσει οποιανδήποτε πληροφορία ή εξήγηση πάνω σ’ οποιονδήποτε θέμα 
που αφορά το Σύνδεσμο ή τα Μέλη του. 

 
(γ) Κάθε Μέλος μπορεί να εκφράσει γραπτώς οποιοδήποτε παράπονο ή να 

υποβάλει αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τη διαχείριση των 
υποθέσεων του Συνδέσμου.  Η αίτηση αυτή πρέπει να υποστηρίζεται από το 
1/3 τουλάχιστο των τακτοποιημένων οικονομικά Μελών.  Η υποστήριξη αυτή 
εκφράζεται με την υπογραφή της αιτήσεως.  Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι 
υποχρεωμένο όπως καλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία αφού 
εξετάσει το ζήτημα, είτε θα απαλλάξει το Συμβούλιο από κάθε ευθύνη, είτε θα 
καταμερίσει ευθύνες στο Συμβούλιο, ή μέλη αυτού, ή θα προχωρήσει σε 
παύση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 
 Σε περίπτωση παύσης του Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση θα 

προχωρήσει στην εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το 
Καταστατικό. 

 
 
 

10. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ 
 
(α) Κάθε Μέλος υποχρεούται να πληρώνει τη συνδρομή του προς το Σύνδεσμο. 
 
(β) Κάθε Μέλος πρέπει να συμμορφώνεται με τις πρόνοιες του Καταστατικού και 

τους Κανονισμούς του Συνδέσμου και να υποστηρίζει τις αποφάσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης. 

 
(γ) Κανένα Μέλος δεν θα κηρύξει «λόκ-άουτ» χωρίς την έγκριση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Συνδέσμου. 
 
(δ) Κανένα Μέλος δεν θα προσφέρει εργασία σε πρόσωπο που απεργεί από την 

εργασία άλλου μέλους, ή αργεί λόγω κηρύξεως «λόκ-άουτ», χωρίς την 
έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 
(ε) Για την προαγωγή της αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του Συνδέσμου 

συστήνεται όπως όταν μέλος του Συνδέσμου εργοδοτεί άτομο προερχόμενο 
από τις εργασίες άλλου Μέλους του Συνδέσμου υπάρχει συνεννόηση μεταξύ 
των δύο εργοδοτών-μελών. 

 
(ζ) Όλα τα Μέλη είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα για τα χρέη και τις υποχρεώσεις 

του Συνδέσμου. 
 
(η) Οποιοδήποτε Μέλος αρνείται να συμμορφωθεί με το Καταστατικό, τις 

αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Γενικών Συνελεύσεων, ή 
ενεργεί κατά τρόπο προσβλητικό για το Σύνδεσμο, ή εχθρικό προς τα 
συμφέροντα του Συνδέσμου, θα υπόκειται σε μια από τις πιο κάτω 
πειθαρχικές ποινές, αφού προηγουμένως το Δ.Σ. δώσει σ’ αυτό την ευκαιρία 
να απολογηθεί. 



 
 (ι) Επίπληξη, προφορική ή γραπτή 
 (ιι) Πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις …………………….. 
 (ιιι) Προσωρινή αποβολή που δεν υπερβαίνει τους 3 μήνες. 
 (ιν) Οριστική αποβολή. 
 
(θ) Το τιμωρούμενο Μέλος δικαιούται να υποβάλει έφεση εναντίον της απόφασης 

του Διοικητικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση.  Η έφεση γίνεται γραπτώς 
προς τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα σε 7 ημέρες από την 
έκδοση της απόφασης.  Σε τέτοια περίπτωση ο Γραμματέας υποχρεούται να 
καλέσει σε 15 μέρες από τη λήψη της έφεσης Έκτακτη Γενική Συνέλευση για 
εξέταση της έφεσης.  Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης θα είναι τελεσίδικη. 

 
(ι) Η ίδια διαδικασία που προβλέπεται στο (θ) εφαρμόζεται και σε περίπτωση 

που Μέλος θεωρεί τον εαυτόν του αδικημένο από οποιαδήποτε απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου.  Στις περιπτώσεις αυτές η έφεση πρέπει να 
υποστηρίζεται από τα 2/3 των τακτοποιημένων μελών του Συνδέσμου. 

 
(κ) Μέλος που θέλει να παραιτηθεί  υποβάλλει την παραίτησή του γραπτώς προς 

το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά αυτό δεν το απαλλάσσει από την πληρωμή της 
συνδρομής για όλο το έτος μέσα στο οποίο υπέβαλε την παραίτήσή του. 

 
 
 
11. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 
 
(α) Η Τακτική Γενική Συνέλευση θα γίνεται μια φορά τον χρόνο σε τόπο και χρόνο 

που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη: 
 

(i) Έκθεση πεπραγμένων από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου. 
(ii) Κατάσταση Λογαριασμών και Έκθεση του Ελεγκτή. 
(iii) Εκλογή Ελεγκτή. 
(iv) Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου. 
(v) Οποιοδήποτε άλλο θέμα εγγεγραμμένο στην Ημερήσια Διάταξη. 

 
(β) Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις μπορούν να γίνουν οποτεδήποτε, αφού 

κληθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από γραπτή αίτηση της 
πλειοψηφίας των τακτοποιημένων μελών του Συνδέσμου.  Η αίτηση πρέπει 
να αναφέρει το θέμα και το λόγο της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. 

 
Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καλέσει Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση όταν κρίνει ότι τα γενικότερα συμφέροντα του Συνδέσμου το 
απαιτούν. 
 

(γ) Τις εργασίες διευθύνει ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, ή στην απουσία του ο 
Αντιπρόεδρος, ή στην απουσία και τούτου ο Γραμματέας, ή ο Ταμίας, ή άλλο 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 
(δ) Απαρτία υπάρχει αν είναι παρόντα τα μισά τουλάχιστον τακτοποιημένα μέλη 

του Συνδέσμου.  Αν μέσα σε μισή ώρα από την ορισθείσα ώρα δεν υπάρχει 



απαρτία, τότε η Συνέλευση αναβάλλεται και επαναλαμβάνεται μέσα σε 15 
μέρες, οπότε όσα μέλη και αν παρευρεθούν αποτελούν απαρτία.  Αν η 
Συνέλευση εκλήθη από τα μέλη τότε δεν επαναλαμβάνεται. 

 
(ε) Ειδοποίηση για κάθε Συνέλευση στέλλει ο Γραμματέας του Συνδέσμου 

τουλάχιστον 15 μέρες πριν την ημέρα συγκρότησής της.  Η ειδοποίηση 
πρέπει να περιλαμβάνει και την ημερήσια διάταξη.  Για έκτακτες Συνελεύσεις 
η ειδοποίηση στέλλεται τουλάχιστον 7 μέρες πριν τη συγκρότησή τους. 

 
(ε) Οποιοδήποτε μέλος μπορεί να εξουσιοδοτήσει  γραπτώς αντιπρόσωπό του, ο 

οποίος θα ασκεί όλες τις εξουσίες του εξουσιοδοτούντος μέλους.  Η 
εξουσιοδότηση δίδεται στον Γραμματέα του Συνδέσμου και κανένας δεν 
δικαιούται να εκπροσωπεί πέραν των δύο άλλων μελών. 

 
(η) Οι αποφάσεις εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στον Περί 

Συντεχνιών Νόμο και στο παρόν Καταστατικό, λαμβάνονται με πλειοψηφία 
των παρόντων.  Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος ή ο Προεδρεύων έχει 
τη νικώσα ψήφο, εκτός της περίπτωσης εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου 
και προσωπικής φύσεως ζητήματα. 

 
(θ) Μέλος που δεν έχει τακτοποιημένες τις οικονομικές ή άλλες υποχρεώσεις του 

δεν μπορεί να ψηφίσει ή να ψηφισθεί. 
 
(ι) Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συνδέσμου και μπορεί να 

επιληφθεί και να αποφασίσει επί οποιουδήποτε θέματος που αφορά το 
Σύνδεσμο, μέσα στα πλαίσια του καταστατικού του Συνδέσμου των νόμων 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 
 
 
12. ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ 
 
Ζητήματα εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου ή αντιπροσώπων, σε Ομοσπονδία ή 
Συνομοσπονδία Εγγεγραμένων Συνδέσμων, αλλαγής ονομασίας, αλλαγής ή 
τροποποιήσεως Καταστατικού, συγχώνευσης με άλλο Σύνδεσμο, ίδρυσης ή 
προσχώρησης σε Ομοσπονδία ή Συνομοσπονδία Εγγεγραμμένων Συνδέσμων 
επιβολής αναγκαστικών εισφορών, ανταπεργίας (λόκ-άουτ), διάλυσης του 
Συνδέσμου και προσωπικής φύσεως ζητήματα θα αποφασίζονται με μυστική 
ψηφοφορία. 
 
Όλα τα άλλα ζητήματα θα αποφασίζονται με ανύψωση του χεριού, εκτός αν η 
πλειοψηφία των παρευρισκομένων μελών ζητήσει όπως γίνει μυστική ψηφοφορία.  
Σε περίπτωση μυστικής ψηφοφορίας ορίζονται δύο άτομα που θα επιβλέπουν την 
όλη διαδικασία της ψηφοφορίας. 
 
 
 
 
 
 



13. ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
Η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου θα διεξάγεται ανά διετία κατά την ετήσια γενική 
Συνέλευση.  Σε περίπτωση μεγαλύτερου αριθμού υποψηφίων από τον αριθμό που 
προβλέπει το άρθρο 14 του Καταστατικού για τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 
διεξάγεται μυστική ψηφοφορία ως εξής: 
 
(α) Κατ’ αρχήν υποβάλλονται υποψηφιότητες, αν δε ο αριθμός υπερβαίνει τους 

προβλεπόμενους από το άρθρο 14, τότε θα διορίζονται δύο πρόσωπα που 
δεν θα είναι υποψήφιοι για το Δ.Σ. για τον έλεγχο και καταμέτρηση των 
ψήφων. 

 
(β) Σε κάθε μέλος που παρευρίσκεται και το οποίο έχει δικαίωμα ψήφου, θα 

δίδεται ένα ψηφοδέλτιο, με τη σφραγίδα του Συνδέσμου και την υπογραφή 
του Γραμματέα. 

 
(γ) Κάθε ψηφοφόρος θα γράψει πάνω στο ψηφοδέλτιο τα ονόματα τόσων 

υποψηφίων μελών, όπως προνοείται από το άρθρο 14 του Καταστατικού, τα 
οποία θεωρεί κατάλληλα για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 
(δ) Οι υποψήφιοι οι οποίοι θα εξασφαλίσουν τον ανώτερον αριθμόν ψήφων θα 

κηρυχθούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  Σε περίπτωση ισοψηφίας η 
απόφαση θα λαμβάνεται με κλήρο. 

 
(ε) Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα μέλη με εξοφλημένες τις 

οικονομικές και άλλες υποχρεώσεις προς το Σύνδεσμο σύμφωνα με το 
Καταστατικό. 

 
 
 
14. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
(α) Ο Σύνδεσμος θα διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από 9 

άτομα εκλεγόμενο από και εκ των Μελών.  Τα Μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και 
δεν δικαιούνται να κατέχουν αξίωμα σ’ άλλο επαγγελματικό Σύνδεσμο, ο 
οποίος είναι εγγεγραμμένος βάσει του Περί Συντεχνιών Νόμου. 

 
(β) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την εκλογή τους συνέρχονται και 

εκλέγουν εξ αυτών τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία του 
Συνδέσμου και οι υπόλοιποι θα είναι Σύμβουλοι. 

 
(γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο ευθύνεται για τα πιο κάτω θέματα: 
 

(i) Εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. 
(ii) Προώθηση των σκοπών του Συνδέσμου. 
(iii) Εφαρμογή των προνοιών του Καταστατικού και των Νόμων. 
(iv) Καλή διαχείριση των οικονομικών και σωστός χειρισμός των 

προβλημάτων του Συνδέσμου. 
 



(δ) Θα υπάρχει απαρτία στις συνεδριάσεις του αν παρευρίσκονται πέραν των 
μισών από τα μέλη.  Αν δεν υπάρχει απαρτία, η συνεδρίαση θα αναβάλλεται 
για άλλη μέρα και ώρα εντός 15 ημερών. 

 
(ε) Σε περίπτωση που κενωθεί θέση στο Δ.Σ. το Δ.Σ. καλεί για πλήρωση της 

θέσης τακτοποιημένο μέλος του Συνδέσμου. 
 
(ζ) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει την παραίτησή του αν η πλειοψηφία του 

για οποιοδήποτε λόγο υποβάλει παραίτηση, ή έχει αντικατασταθεί, είτε 
ταυτόχρονα είτε σταδιακά κατά τη διάρκεια της θητείας του.  Το νέο Δ.Σ. 
εκλέγεται βάσει των προνοιών του παρόντος Καταστατικού από τη Γ.Σ. η 
οποία καλείται πριν την παραίτηση του Δ.Σ. 

 
(η) Συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα και οι αποφάσεις καταχωρούνται από 

τον Γραμματέα στο βιβλίο των πρακτικών και θα υπογράφονται από τον 
Πρόεδρο και τον Γραμματέα. 

 
(θ) Οι αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας ο 

Πρόεδρος ή Προεδρεύων έχει τη νικώσα ψήφο, εκτός επί αυστηρώς 
προσωπικών θεμάτων. 

 
 
 
15. ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
Ο Πρόεδρος κατευθύνει και προϊσταται των εργασιών του Συνδέμσου.  Προεδρεύει 
στις Γενικές Συνελεύσεις και στις Συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου.  Συγκαλεί 
μαζί με τον Γραμματέα τις Γενικές Συνελεύσεις και τις συνεδρίες του Δ.Σ. 
 
 
 
16. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
Ο Αντιπρόεδρος θα βοηθεί και θα αναπληρώνει τον Πρόεδρο κατά την απουσία του, 
οπότε θα εκτελεί όλα τα καθήκοντα του Προέδρου και θα έχει όλα τα δικαιώματα 
αυτού. 
 
 
 
17. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
Τα καθήκοντα του Γραμματέα είναι τα ακόλουθα: 
 
(α) Κρατεί το Μητρώο των Μελών, σύμφωνα με τον Περί Συντεχνιών Νόμο και 

τον Περί Συντεχνιών Κανονισμό του 1968. 
 
(β) Κρατεί το βιβλίο Πρακτικών όπου τηρούνται τα πρακτικά των Συνεδριάσεων 

του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων, τα οποία θα υπογράφονται από τον 
Πρόεδρο και τον Γραμματέα κατά την επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. ή της 
Γενικής Συνέλευσης, ανάλογα με την περίπτωση. 



 
(γ) Διεξάγει όλη την αλληλογραφία του Συνδέσμου, σφραγίζει και υπογράφει όλα 

τα έγγραφα και επιστολές του Συνδέσμου. 
 
(δ) Εξουσιοδοτεί τον Ταμία για πληρωμές που θα βασίζονται σε αποδείξεις. 
 
(ε) Θα στέλλει στον Έφορο Συντεχνιών πριν τις 15 Φεβρουαρίου κάθε χρόνου 

γενικήν εξηλεγμένη κατάσταση των εισπράξεων, κεφαλαίων, περιουσίας και 
εξόδων, που θα δείχνει πλήρως το ενεργητικό και παθητικό που υπήρχε την 
προηγούμενη 31 Δεκεμβρίου.  Οι πληροφορίες αυτές θα περιέχουν τέτοιες 
λεπτομέρειες, όσες ο Έφορος Συντεχνιών ήθελε απαιτήσει. 

 
(ζ) Θα κρατεί βιβλίο της περιουσίας του Συνδέσμου που θα φαίνεται όλη η 

περιουσία με την αξία της. 
 
(η) Θα τηρεί σε φάκελο όλα τα έγγραφα του Συνδέσμου. 
 
(θ) Θα κοινοποιεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γενικής Συνέλευσης προς όλα 

τα Μέλη και θα φροντίζει για την εφαρμογή των αποφάσεων και την 
προώθηση των σκοπών του Συνδέσμου. 

 
 
 
18. ΤΑΜΙΑΣ 
 
Τα καθήκοντα του ταμία είναι τα ακόλουθα: 
 
(α) Φροντίζει για την είσπραξη των δικαιωμάτων εγγραφής, των Συνδρομών των 

Μελών, καθώς και άλλων εισπράξεων και θα εκδίδει απόδειξη όπως το πιο 
κάτω δείγμα, που πρέπει να είναι αριθμημένο διπλότυπο, αντίγραφα του 
οποίου θα πρέπει να παραμένουν επί του στελέχους. 

 
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 

Αρ. Απόδο. …………….. 
 

Ελήφθη από τον κ. …………………………………………………………………………... 
 
το ποσό των ………………………………………………………………………………….. 
 
για δικαίωμα εγγραφής/συνδρομής ……………………………………………………….. 
 
Ημερομηνία ………………………    …………………………………. 
                 Υπογραφή Ταμία 
 
 
(β) Τηρεί βιβλίο Ταμείου στο οποίο καταχωρούνται πλήρως όλες οι εισπράξεις, 

εισφορές, έρανοι κ.λπ., όπως και όλες οι πληρωμές που γίνονται από το 
Σύνδεσμο. 



 
(γ) Τηρεί αριθμημένο βιβλίο αποδείξεων για πληρωμές, για έκδοση αποδείξεων 

εις διπλούν, αντίγραφο της οποίας θα παραμένει επί του στελέχους. 
 
(δ) Τηρεί βιβλίο στελεχών αποδείξεων εισπράξεων και πληρωμών. 
 
(ε) Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για την οικονομική διαχείριση του Συνδέσμου και 

για τα χρήματα, βιβλία και οποιαδήποτε περιουσία που είναι στην κατοχή ή 
τον έλεγχό του. 

 
(ζ) Θα καταθέτει τα μετρητά πάνω από ……………… σε τράπεζα. 
 
(η) Θα είναι προσωπικά υπεύθυνος για την περιουσία του Συνδέσμου και θα 

συμμορφώνεται και θα εκτελεί γενικά όλες τις πρόνοιες του Νόμου Περί 
Συντεχνιών σχετικά με τα καθήκοντά του. 

 
 
 
19. ΕΛΕΓΚΤΕΣ 
 
(α) Η Γενική Συνέλευση θα διορίζει κάθε δυο χρόνια ένα προσοντούχο Ελεγκτή, 

σύμφωνα με τον Κανονισμό Αρ. 22 των Περί Συντεχνιών Κανονισμών του 
1968 ο οποίος δεν πρέπει να είναι μέλος του Συνδέσμου και θα έχει τύχει της 
έγκρισης του Εφόρου των Συντεχνιών, για να ελέγχει τους Λογαριασμούς και 
τα βιβλία του Συνδέσμου. 

 
(β) Οι ελεγμένοι Λογαριασμοί θα υποβάλλονται από τον Γραμματέα και τον Ταμία 

του Συνδέσμου στον Έφορο Συντεχνιών.  Ο Ελεγκτής έχει εξουσία να ελέγχει 
οποιαδήποτε βιβλία ή έγγραφα και ο έλεγχος θα γίνεται σύμφωνα με το 
Καταστατικό και τους Περί Συντεχνιών Νόμους. 

 
(γ) Η ελεγμένη Ετήσια Κατάσταση με την Έκθεση του Ελεγκτή υποβάλλεται στην 

Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση προς έγκριση. 
 
 
 
20. ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ 
 
(α) Οποιοσδήποτε αξιωματούχος (καθώς και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο) 

μπορεί να παυθεί ή να καθαιρεθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του 
Διοικητικού Συμβουλίου.  Όλο το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να παυθεί ή να 
καθαιρεθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 

 
(β) Όλοι οι αξιωματούχοι προτού αποσυρθούν από τη θέση τους πρέπει να 

παραδώσουν στους διαδόχους τους όλα τα χρήματα, βιβλία, έγγραφα, 
αποδείξεις και οποιαδήποτε άλλη περιουσία του Συνδέσμου που βρίσκεται 
στα χέρια τους. 

 
(γ) Μέλη που αποβάλλονται από το Σύνδεσμο θα χάνουν όλα τα δικαιώματα και 

ωφελήματα από το Σύνδεσμο. 



 
 
21. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ 
 
Οποιοδήποτε Μέλος μπορεί, κατόπιν αιτήσεως προς τον Γραμματέα, να εξετάσει 
όλα τα βιβλία και τους λογαριασμούς του Συνδέσμου οποιαδήποτε μέρα.  Το ίδιο 
ισχύει και για το μητρώο των Μελών.  Οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει έννομο 
συμφέρον μπορεί κατόπιν αιτήσεως προς τον Γραμματέα να επιθεωρήσει τα βιβλία 
του Συνδέσμου εκτός του μητρώου των Μελών. 
 
 
 
22. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
 
(α) Το Καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί, ακυρωθεί ή αντικατασταθεί με 

απόφαση που λαμβάνεται από τη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου με 
μυστική ψηφοφορία από το ήμισυ συν ένα τουλάχιστον των 
παρευρισκομένων. 

 
(β) Οποιαδήποτε αλλαγή υποβάλλεται στον Έφορο Συντεχνιών εντός 14 ημερών 

για να εγγραφεί.  Νοείται ότι η ισχύς των τροποποιήσεων αρχίζει από την 
ημερομηνία εγγραφής τους από τον Έφορο Συντεχνιών. 

 
(γ) Ζητήματα ερμηνείας του Καταστατικού θ’ αποφασίζονται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο, με την επιφύλαξη έφεσης προς τη Γενική Συνέλευση. 
 
 
 
23. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 
 
Ο Σύνδεσμος αναλαμβάνει μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιασδήποτε 
επιτροπής που διορίζεται για το σκοπό αυτό, το διακανονισμό οποιασδήποτε 
διένεξης που έχει σχέση με θέματα εντός των δραστηριοτήτων και των σκοπών του 
Συνδέσμου. 
 
Η διένεξη μπορεί ν’ αφορά δύο ή περισσότερα Μέλη, ή Μέλος και το Σύνδεσμο, ή 
οποιοδήποτε μέλος ή άλλο σώμα και οργανισμό. 
 
 
 
24. ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 
 
Όταν παρουσιασθεί σ’ ένα μέλος οποιαδήποτε εργατική διαφορά ή υποβληθούν σ’ 
αυτό αιτήματα, τότε πρέπει ν’ ακολουθείται η εξής διαδικασία: 
 
(α) Θα ειδοποιείται αμέσως ο Σύνδεσμος και θα στέλλεται αντίγραφο των 

αιτημάτων. 
 



(β) Ανάλογα με τη φύση της διαφοράς ή των αιτημάτων και βάσει της συμβουλής 
του Δ.Σ., το μέλος είτε θα αναλαμβάνει μόνο την επίλυση της ή θα αναθέτει 
αυτό στο Σύνδεσμο. 

 
(γ) Ο Σύνδεσμος δύναται να ζητά τη συμβουλή της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και 

Βιομηχάνων Κύπρου για επίλυση οποιασδήποτε εργατικής ή άλλης διαφοράς 
συλλογικής μορφής. 

 
(δ) Κήρυξη ανταπεργίας (λόκ-άουτ) γίνεται μόνο κατόπιν απόφασης της Γενικής 

Συνέλευσης των επηρεαζομένων Μελών με μυστική ψηφοφορία, στην οποία 
η πλειοψηφία ψήφισε υπέρ. 

 
(ε) Σε περίπτωση κήρυξης ανταπεργίας από ένα ή περισσότερα μέλη, αυτή 

πρέπει να τύχει της έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
 
 
25. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ 
 
(α) Για αλλαγή της επωνυμίας του Συνδέσμου η απόφαση θα πρέπει να ληφθεί 

με μυστική ψηφοφορία σε Γενική Συνέλευση των μελών τη συναινέσει των 2/3 
του ολικού αριθμού των μελών του Συνδέσμου. 

 
(β) Για συγχώνευση με άλλο Σύνδεσμο, η απόφαση θα πρέπει να ληφθεί με 

μυστική ψηφοφορία σε Γενική Συνέλευση των μελών με τη συναινέσει των 2/3 
των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών. 

 
 
26. ΔΙΑΛΥΣΗ 
 
(α) Ο Σύνδεσμος διαλύεται αν ο αριθμός των Μελών του γίνει λιγότερος από 20 

(είκοσι). 
 
(β) Διαλύεται επίσης, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που συγκροτείται 

ειδικά για το σκοπό αυτό, με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία του 
συνόλου των μελών του Συνδέσμου.  Νοείται ότι σε περίπτωση που οι 
εναντίον της διάλυσης είναι είκοσι μέλη τότε ο Σύνδεσμος δεν διαλύεται. 

 
(γ) Σε περίπτωση διάλυσης, αφού πληρωθούν όλες οι νόμιμες υποχρεώσεις του 

Συνδέσμου, η περιουσία του Συνδέσμου περιέρχεται στην Ομοσπονδία 
Εργοδοτών & Βιομηχάνων Κύπρου (ΟΕΒ). 

 
(δ) Μέσα σε 14 μέρες από τη διάλυση στέλλεται στον Έφορο Συντεχνιών 

γνωστοποίηση διάλυσης που υπογράφεται από τον Γραμματέα και τον Ταμία. 
 
 
27. ΔΙΑΦΟΡΑ 
 
(α) Ο Σύνδεσμος θα έχει σφραγίδα με το όνομα και το έτος ιδρύσεως του.  

Μπορεί επίσης να έχει λάβαρο και έμβλημα. 



 
(β) Το Δ.Σ. έχει αρμοδιότητα όταν το κρίνει αναγκαίο να κάμνει κανονισμούς, 

κατόπιν εγκρίσεως της Γ.Σ., για την καλύτερη λειτουργία του Συνδέσμου και 
για προώθηση των συμφερόντων του Συνδέσμου. 

 
 Οι Κανονισμοί αυτοί είναι δεσμευτικοί για όλα τα Μέλη. 
 
(γ) Το οικονομικό έτος του Συνδέσμου είναι από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31ης 

Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. 
 
(δ) Ο Σύνδεσμος ιδρύθηκε στις 21 Ιανουαρίου 1989 και απέκτησε νομική 

υπόσταση την ……………….. 
 
(ε) Ο Σύνδεσμος δεν έχει παραρτήματα. 
 
 
Υπογραφή Αιτητών 
 
 
1. …………………………………….. 
 
2. …………………………………….. 
 
3. ……………………………………. 
 
4. ……………………………………. 
 
5. ……………………………………. 
 
6. ……………………………………. 
 
7. ……………………………………. 
 
8. ……………………………………. 
 
9. ………………………………….... 
 
 

Ημερομηνία ………………………. 
 
 
 
 
 
ΑΦ/ΕΕ 
AF100268BIO 

 
 

 
 
 


