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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 
Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Ν 

 
 
 
ΟΝΟΜΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 
 
1. Η Επωνυμία του Συνδέσμου (από τώρα και στο εξής θα αποκαλείται "ο Σύνδεσμος") 

είναι: "Σύνδεσμος Εισαγωγέων Μηχανοκινήτων Οχημάτων". 
 
 
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
 
2. Το εγγεγραμμένο Γραφείο του Συνδέσμου είναι τα γραφεία της ΟΕΒ στη Λευκωσία 

όπου θα απευθύνονται όλες οι ανακοινώσεις/ειδοποιήσεις και αλληλογραφία και όπου 
θα πραγματοποιούνται οι συνεδρίες. 

 
 
ΣΚΟΠΟΙ 
 
3. Οι σκοποί για τους οποίους ιδρύεται ο Σύνδεσμος είναι οι ακόλουθοι: 
 

(α) Να συνενώσει όλες τις εταιρείες, οργανισμούς, συνεταιρισμούς και άλλες ομάδες 
προσώπων και όλα τα άτομα τα οποία διεξάγουν εργασίες ως επίσημοι 
εισαγωγείς ή/και Αντιπρόσωποι συμβεβλημένοι με κατασκευαστές 
οχημάτων αυτοκινήτων, ελκυστήρων και γεωργικών μηχανημάτων, με σκοπό 
την προαγωγή και προάσπιση των συμφερόντων τους και ειδικά για να 
εξασφαλίσει τη μεγαλύτερη δυνατή συνεργασία των μελών του Συνδέσμου για το 
χειρισμό όλων των θεμάτων που προκύπτουν από τις σχέσεις μεταξύ μελών και 
εργατών καθώς και μεταξύ των μελών. 

 
(β) Να αναλαμβάνει, με διαπραγματεύσεις και/ή διαιτησίες, τη διευθέτηση διαφορών 

μεταξύ των μελών ή διαφωνιών που επηρεάζουν τα μέλη. 
 
(γ) Να δημιουργεί και διατηρεί καλές σχέσεις μεταξύ των μελών του Συνδέσμου, να 

ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ μελών και των εργοδοτουμένων τους και να 
προαγάγει τη μελέτη και συζήτηση θεμάτων που αφορούν αυτοκίνητα, 
ελκυστήρες και γεωργικά μηχανήματα. 

 
(δ) Να υποστηρίζει και προασπίζει τη τιμή και ακεραιότητα του επαγγέλματος. 
 
(ε) Να εισηγείται και προωθεί βελτίωση νομοθετημάτων σε ό,τι αφορά οχήματα 

αυτοκίνητα, ελκυστήρες και γεωργικά μηχανήματα, να παρέχει υποστήριξη ή 
ένσταση για οποιαδήποτε τροποποίηση τους, να επιφέρει βελτιώσεις στις 
βασικές αρχές και εφαρμογή νομοθετημάτων και, για όποιους σκοπούς 
χρειάζεται, υποβάλλει αναφορές/αιτήσεις προς την Κυβέρνηση ή άλλα αρμόδια 
σώματα ή αρχές και να προβαίνει στη λήψη οποιονδήποτε άλλων διαδικασιών 
και μέτρων τα οποία θα θεωρούνταν κατάλληλα. 

 
(στ) Να συλλέγει και προσφέρει στα μέλη του πληροφορίες και νομικές συμβουλές για 

οποιοδήποτε θέμα το οποίο αφορά οχήματα αυτοκίνητα, ελκυστήρες και 
γεωργικά μηχανήματα και οποιοδήποτε συναφή θέμα και εκτυπώνει, δημοσιεύει 



 2 

και διανέμει/κυκλοφορεί οποιεσδήποτε εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία, εγκυκλίους, 
τύπους συμβολαίων/εγγράφων και ο,τιδήποτε άλλο έγγραφο το οποίο ο 
Σύνδεσμος θεωρεί ότι είναι επιθυμητό για την προαγωγή των σκοπών του. 

 
(ζ) Να ιδρύει, διαχειρίζεται και ελέγχει Σχέδια, Διευθετήσεις και Ταμεία προς όφελος 

των υπαλλήλων των μελών του Συνδέσμου ή προσώπων που εξαρτούνται από 
αυτά, είτε υπό μορφή χορηγημάτων, είτε συντάξεων κ.λπ. και να καταρτίζει 
κανόνες και κανονισμούς για τους σκοπούς αυτούς και να συνάπτει 
οποιεσδήποτε συμφωνίες που ο Σύνδεσμος θεωρεί καλό. 

 
(η) Να συλλέγει, διατηρεί και διαχειρίζεται κεφάλαια για τους σκοπούς του 

Συνδέσμου, όπως προνοείται στο παρόν καταστατικόν. 
 
(θ) Να αντιπροσωπεύει, εκφράζει και εφαρμόζει τις απόψεις και γνώμες του 

Συνδέσμου, είτε εκ μέρους του Συνδέσμου είτε σε συνδυασμό με άλλους 
παρόμοιους Συνδέσμους. 

 
(ι) Να θέτει υπό την προστασία του, προαγάγει και υπερασπίζεται τα συμφέροντα 

του Συνδέσμου και προβαίνει στη λήψη οποιωνδήποτε άλλων ενεργειών οι 
οποίες συμπίπτουν ή συντελούν στην επίτευξη των σκοπών του Συνδέσμου. 

 
(κ) Για την προαγωγή των σκοπών αυτών, ο Σύνδεσμος μπορεί να εγγράφεται σαν 

μέλος ή να συνεργάζεται με άλλους Συνδέσμους Εργοδοτών ή άλλων 
Οργανώσεων ή Ομοσπονδιών στην Κύπρο ή άλλου οι οποίες αποβλέπουν στην 
επίτευξη οποιονδήποτε σκοπών για τους οποίους ο παρόν Σύνδεσμος ιδρύεται 
και/ή οποιωνδήποτε άλλων σχετικών σκοπών. 

 
 
ΜΕΛΗ 
 
4. Μέλος του Συνδέσμου μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε εργοδότης ο οποίος διεξάγει 

εργασίες στην Κύπρο και του οποία μία από τις κύριες ασχολίες του είναι η εισαγωγή 
οχημάτων Αυτοκινήτων, Ελκυστήρων και Γεωργικών Μηχανημάτων. 

 
5. Αίτηση για εισδοχή μέλους υποβάλλεται γραπτώς και απευθύνεται προς το Γραμματέα 

του Συνδέσμου. 
 
6. 'Ολες οι αιτήσεις για εισδοχή μέλους θα παραπέμπονται από το Γραμματέα σε 

συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου. Ο Σύνδεσμος δεν είναι 
υποχρεωμένος να δώσεις οποιεσδήποτε εξηγήσεις για την απόρριψη μίας αίτησης. 

 
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 
 
7. Κάθε νέο μέλος του Συνδέσμου θα πληρώνει δικαίωμα εγγραφής 500 25ευρώ. 
 
8. Η ετήσια συνδρομή ορίζεται στα 1,000 850ευρώ ή οποιοδήποτε άλλο ποσό το οποίο 

αποφασίζεται από το Σύνδεσμο κατά καιρούς σε γενική συνέλευση. Η ετήσια 
συνδρομή, εκτός αυτής που πληρώνεται από νέο μέλος κατά την εγγραφή του, θα είναι 
πληρωτέα την 1η Ιανουαρίου ετησίως. Εάν γίνει εγγραφή νέου μέλους μετά την 1η 
Ιουλίου του έτους, η συνδρομή του θα είναι το μισό ποσό. 

 
9. Οποιοδήποτε μέλος το οποίο καθυστερεί να πληρώσει τη συνδρομή του δεν δικαιούται 

να ψηφίζει σε Γενικές Συνελεύσεις ή συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν δε 



 3 

καθυστερεί την πληρωμή της για περισσότερο από 6 μήνες, τότε το μέλος αυτό 
διαγράφεται από το Μητρώο Μελών αν παραλείψει να πληρώσει μετά από γραπτή 
υπενθύμιση που του αποστέλλεται από το Γραμματέα του Συνδέσμου μέσω 
συστημένης ταχυδρομικής επιστολής. Εάν το μέλος αυτό επιθυμεί αργότερα να 
επανεγγραφεί στο Σύνδεσμο, υποβάλλει αίτηση με τον τρόπο που προνοείται πιο 
πάνω και αν η αίτηση του εγκριθεί οφείλει να πληρώσει ξανά δικαίωμα εγγραφής. 

 
 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 
 
10. Οποιοσδήποτε Οίκος η Εταιρεία μέλος του Συνδέσμου μπορεί να εξουσιοδοτεί 

γραπτώς ένα Εκτελεστικό Στέλεχος της επιχείρησης να ενεργεί ως αντιπρόσωπος του 
στις Γενικές Συνελεύσεις του Συνδέσμου ή οποιαδήποτε ειδική Γενική Συνέλευση και το 
εξουσιοδοτημένο αυτό πρόσωπο θα δικαιούται να ασκεί εκ μέρους της του Οίκου ή 
Εταιρείας την οποία αντιπροσωπεύει τα ίδια δικαιώματα τα οποία ο Οίκος ή η Εταιρεία 
θα ασκούσαι σαν να επρόκειτο για άτομο μέλος του Συνδέσμου. 

 
11. Ο διορισμός αντιπροσώπου πρέπει να γίνεται γραπτώς και δεν θα ισχύει παρά μόνο 

όταν κατατεθεί σχετική γνωστοποίηση γι' αυτό από το Γραμματέα του Συνδέσμου. 
 
 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ 
 
13. Κάθε μέλος οφείλει να συμμορφώνεται με το Καταστατικό και τους Κανονισμούς του 

Συνδέσμου και να υποστηρίζει όσο γίνεται καλύτερα τις αποφάσεις του Συνδέσμου. 
 
14. Κανένα μέλος θα κηρύττει ή επιβάλλει ανταπεργία  (λοκ-άουτ) χωρίς προηγουμένη 

συνεννόηση με το Σύνδεσμο. 
 
15. Κανένα μέλος με γνώση του και χωρίς τη συγκατάθεση του Συνδέσμου, θα εργοδοτεί 

πρόσωπο το οποίο απεργεί.  
 
16. 'Εκαστον μέλος θα αναφέρει στο Σύνδεσμο όλες τις λεπτομέρεις για οποιεσδήποτε 

απαιτήσεις από ή εκ μέρους οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή προσώπων τα οποία 
εργοδοτοτεί με ημερομίσθιο για τη φόρτωση ή εκφόρτωση πλοίων ή για οποιοδήποτε 
άλλο θέμα για το οποίο ηγέρθη ή απειλείται εργατική διαφορά και όταν τούτο είναι 
πρακτικά δυνατό, θα απέχει από οποιαδήποτε σχετική ενέργεια χωρίς προηγούμενη 
συνεννόηση με το Σύνδεσμο, ούτως ώστε  ο Σύνδεσμος να έχει την ευκαιρία να προβεί 
σε συστάσεις ως προς την ενέργεια η οποία θα ήταν προς το συμφέρον όλων των 
μελών να ληφθεί από το ενδιαφερόμενο μέλος. 

 
 
ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ 
 
17. Οποιοδήποτε μέλος το οποίο επιθυμεί να αποσυρθεί από το Σύνδεσμο μπορεί να 

υποβάλει την παραίτηση του από μέλος με γραπτή ειδοποίηση προς το Γραμματέα. 
Μέλος το οποίο που παραιτείται παύει να έχει οποιαδήποτε συμφέροντα στα κεφάλαια 
ή στην περιουσία του Συνδέσμου και δεν θα έχει οποιαδήποτε απαίτηση για 
οποιαδήποτε συνδρομή που πληρώθηκε ή μέρος της. 
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ΔΙΑΓΡΑΦΗ/ΑΠΟΒΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ 
 
18. Μέλη τα οποία διαπράττουν παραβίαση οποιονδήποτε Κανονισμών του Συνδέσμου  ή 

οποιονδήποτε αποφάσεων του Συνδέσμου υπόκεινται σε διαγραφή μετά από 
απόφαση σε Γενική Συνέλευση η οποία εγκρίνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων των 
παρόντων μελών τα οποία ψηφίζουν, νοουμένου ότι στο ενδιαφερόμενο μέλος θα 
δίνεται ειδοποίηση για την εν λόγω Γενική Συνέλευση και της προτεινόμενης 
διαγραφής του, τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν και νοουμένου ότι θα έχει κατά την εν 
λόγω Γενική Συνέλευση, και πριν από την έγκριση οποιουδήποτε ψηφίσματος για 
αποβολή, την ευκαιρία να παρουσιάσει αιτιολογίο ή υπεράσπιση του. 

 
19. Οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρηθεί ένοχο για σοβαρή αμέλεια ή 

παράπτωμα στην εκτέλεση των καθηκόντων του σαν αξιωματούχος του Συνδέσμου, 
του αφαιρείται το αξίωμα μετά από έγκριση σε Γενική Συνέλευση με τον ίδιο τρόπο που 
αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο. 

 
20. Μέλος το οποίο αποβάλλεται από το Σύνδεσμο, του αφαιρούνται τα δικαιώματα και 

απαιτήσεις του για το Σύνδεσμο. 
 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 
 
21. Η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου συνέρχεται το πρώτο εξάμηνο τρίμηνο 

κάθε έτους σε ημερομηνία και τόπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και 
επιλαμβάνεται: 

 
(α) της ετήσιας έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
(β) της έκθεσης των Λογαριασμών του Συνδέσμου για το προηγούμενο έτος καθώς 

και της έκθεσης των Ελεγκτών. 
 
(γ) της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου ανά διετία και Ελεγκτή. 
 
(δ) οποιασδήποτε άλλη εργασίας. 

 
 
22. Η Ετήσια Γενική Συνέλευση συγκαλείται με έγγραφη γνωστοποίηση 14 τουλάχιστον 

ημέρες προς όλα τα Μέλη του Συνδέσμου με ταχυδρομείο / φωτοτηλεμήνυμα. 
 
23. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί οποτεδήποτε κρίνει ορθό και/ή μετά από έγγραφή 

αξίωση από τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή πέντε μέλη του Συνδέσμου να 
συγκαλεί σε ημερομηνία και τόπο που ορίζει το Συμβούλιο, Έκτακτη Γενική Συνέλευση 
για να επιληφθεί οποιουδήποτε θέματος, γνωστοποίηση δε γι' αυτό θα πρέπει να δοθεί 
σε όλα τα μέλη του Συνδέσμου. Σε οποιαδήποτε τέτοια αξίωση για σύγκληση πρέπει 
να παραθέτονται οι σκοποί της προτεινόμενης Γενικής Συνέλευσης, το έγγραφο αυτό 
δε πρέπει να είναι υπογραμμένο από τα μέλη τα οποία ζητούν τη σύγκληση και αυτό 
να κατατίθεται στο εγγεγραμμένο Γραφείο του Συνδέσμου. 

 
24. Όταν λάβει τέτοια αξίωση το Διοικητικό Συμβούλιο θα προχωρεί στη σύγκληση 

'Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αν παραλείψει να το πράξει αυτό εντός 14 ημερών από 
την ημερομηνία που κατατείθεται αυτή η αξίωση, όσοι επισπεύδουν τη σύγκληση 
μπορούν να συγκαλέσουν οι ίδιοι Έκτακτη Γενική Συνέλευση. 
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25. Για τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δίνεται γραπτή ειδοποίηση επτά 
ημερών σε όλα τα μέλη του Συνδέσμου μέσω ταχυδρομείου / φωτοτηλεμηνύματος. 

 
26. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου θα προεδρεύει σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση 

του Συνδέσμου αλλά εάν σε οποιαδήποτε τέτοια Συνέλευση αυτός δεν είναι παρών 
εντός δεκαπέντε λεπτών από το χρόνο τον οποίο είναι καθορισμένος για τη 
συγκρότηση της Συνέλευσης, τα παρευρισκόμενα μέλη του Συνδέσμου εκλέγουν ένα 
από αυτούς για να προεδρεύσει της Συνέλευσης. 

 
27. Δύο τρίτα του αριθμού των μελών του Συνδέσμου που παρουσιάζονται 

αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται από πληρεξούσιο θα αποτελούν απαρτία στις 
Γενικές Συνελεύσεις του Συνδέσμου. 

 
28. Κάθε μέλος του Συνδέσμου που παρευρίσκεται σε Γενική Συνέλευση δικαιούται μόνο 

μία ψήφο. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται 
και δεύτερη ή νικώσαν ψήφο. 

 
29. Εάν εντός μισής ώρας από τον καθορισμένο χρόνο για την έναρξη της Γενικής 

Συνέλευσης δεν υπάρχει απαρτία, η Συνέλευση αναβάλλεται για την ίδια ημέρα της 
επόμενης εβδομάδας στο ίδιο μέρος. Κατά τη νέα αυτή ημέρα της Συνέλευσης 
οποιοσδήποτε αριθμός μελών παρουσιαστούν αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπευθούν 
από πληρεξούσιο θα αποτελέσουν απαρτία. 

 
30. Ζητήματα που αφορούν την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου ή αντιπροσώπων, αλλαγή 

επωνυμίας, συγχώνευση με άλλο Σύνδεσμο, ίδρυση ή προσχώρηση σε ομοσπονδία, 
επιβολή αναγκαστικών εισφορών, τροποποίησης του καταστατικού, ανταπεργίας (λοκ-
άουτ), διάλυσης του Συνδέσμου και προσωπικής φύσης ζητήματα θα αποφασίζονται 
με μυστική ψηφορορία. Όλα τα άλλα ζητήματα θα αποφασίζονται με ανύψωση των 
χεριών, εκτός αν ζητηθεί από επτά (7) τουλάχιστον μέλη να γίνει μυστική ψηφοφορία. 
Σε περίπτωση μυστικής ψηφοφορίας, η συνέλευση θα διορίζει τρία μέλη από τα 
παρευρισκόμενα τα οποία θα συλλέγχουν τις ψήφους, θα επιβλέπουν τη ψηφοφορία 
και θα καταμετρούν τις ψήφους. 

 
 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
31. Η θητεία του ΔΣ είναι διετές και η διαχείριση των υποθέσεων του Συνδέσμου γίνεται 

από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από οκτώ εκτελεστικά στελέχη των 
μελών ή μετόχους ή μέλη ΔΣ των επιχειρήσεων που εκπροσωπούν, ηλικίας όχι 
μικρότερης των 25 21 χρόνων, και τα οποία δεν έχουν αξίωμα σε κανένα άλλο σώμα 
το οποίο είναι εγγεγραμμένο με βάση τον Περί Συντεχνιών Νόμο και τα οποία 
εκλέγονται από τα μέλη ή από αντιπροσώπους των μελών κατά την Ετήσια Γενική 
Συνέλευση για την περίοδο μέχρι την επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση. Σε 
περίπτωση που μέτοχος ή μέλος του ΔΣ της επιχείρησης-μέλος χάνει την 
ιδιότητα με αποχώρηση από την επιχείρηση μέλος, τότε παύει να είναι μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θέση συμπληρώνεται από τον αμέσως επόμενο 
μη εκλεγέντα υποψήφιο από τις τελευταίες εκλογές του Συνδέσμου.  

 
 Νοουμένου ότι για σκοπούς του παρόντος Κανονισμού το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο 

θα εκλεγεί μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία εγγραφής του Συνδέσμου, κατά τη 
διάρκεια ειδικής γενικής συνέλευσης η οποία συγκαλείται από το Γραμματεά όπως 
φαίνεται από την Αίτηση εγγραφής, αφού δοθεί ειδοποίηση 10 ημερών προς όλα τα 
μέλη μέσω ταχυδρομείου. 

 



 6 

32. Μέσα σε επτά ημέρες από την Ετήσια Γενική Συνέλευση τα μέλη τα οποία εκλέγηκαν 
συνέρχονται για να εκλέξουν μεταξύ τους τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το 
Γραμματέα και τον Ταμία. Νοείται ότι κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να κατέχει το 
αξίωμα του Προέδρου για περίοδο μεγαλύτερη των 4 συνεχών χρόνων. Τούτο όμως 
δεν αποτρέπει τον απερχόμενο Πρόεδρο από το να εκλεγεί ως μέλος του Συμβουλίου 
ή να κατέχει άλλη θέση ως αξιωματούχος του Συνδέσμου. 

 
33. Ο Πρόεδρος και, αν αυτός απουσιάζει, ο Αντιπρόεδρος, θα προεδρεύει των συνεδριών 

του Συμβουλίου και, στην απουσία και των δύο, οποιοδήποτε μέλος του Συμβουλίου, 
το οποίο θα εκλεγεί από τα παρευρισκόμενα μέλη. Σε περίπτωση που μέλος ή 
μέτοχος χάνει την ιδιότητα του από την επιχείρηση που εκπροσωπεί, τότε 
παύεται από το ΔΣ.  

 
34. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται όταν κρίνεται αναγκαίο και τουλάχιστον κάθε τρεις  

μήνες και συγκαλείται από το Γραμματέα σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο. 
 
35. Πέντε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία παρουσιάζονται αυτοπροσώπως 

αποτελούν απαρτία.  
 
36. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία. Κάθε μέλος 

δικαιούται μία ψήφο αλλά σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος δικαιούται σε δεύτερη 
ή νικώσα ψήφο. 

 
37. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συνέρχονται για τη διεκεραίωση 

εργασίας, να αναβάλλουν ή ορίζουν συνεδρίες όπως αυτοί κρίνουν σωστό. 
 
38. Έγγραφη απόφαση υπογραμμένη από όλα τα μέλη του Διοικητικου Συμβουλίου θα 

είναι έγκυρη και δεσμευτική όπως θα ήταν εάν είχε εγκριθεί σε συνεδρία του 
Συμβουλίου η οποία θα είχε συγκληθεί και συγκροτηθεί με το σωστό τρόπο. 

 
39. Σε περίπτωση θανάτου, παύσης ή αποβολής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, το 

Συμβούλιο διορίζει οποιοδήποτε μέλος σαν Μέλος του Συμβουλίου για την υπόλοιπη 
περίοδο θητείας του Συμβουλίου. 

 
40. Σε περίπτωση που μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει για τρεις 

συνεχόμενες συνεδρίες του Συμβουλίου χωρίς ικανοποιητική αιτιολογία, το Συμβούλιο 
δικαιούται να κηρύξει τη θέση του κενή και η κενή αυτή θέση θα συμπληρωθεί από το 
Συμβούλιο με τον τρόπο που φαίνεται στο 'Αρθρο 41 αυτού του Καταστατικού. 

 
41. Το Συμβούλιο μπορεί κάθε φορά που το κρίνει αναγκαίο να διορίζει Υποεπιτροπές για 

το χειρισμό ειδικών θεμάτων. Τα διοριζόμενα αυτά μέλη Υποεπιτροπών μπορούν να 
προέρχονται από τα μέλη του Συμβουλίου και/ή των μελών του Συνδέσμου. 

 
42. Το Συμβούλιο δικαιούται να καταρτίζει Κανονισμούς οι οποίοι συμβάλλουν στην 

προαγωγή των σκοπών του Συνδέσμου, νοουμένου ότι οι κανονισμοί αυτοί δεν 
αντιβαίνουν προς τους Κανονισμούς του παρόντος Καταστατικού και ότι εγκρίνονται 
από το Σύνδεσμο σε Γενική Συνέλευση. 

 
 
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
43. Τα καθήκοντα του Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τα ακόλουθα: 
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 Θα αποστέλλει στον Έφορο Συντεχνιών πριν από την 15η Φεβρουαρίου κάθε χρόνου 
γενκή εξελεγμένη κατάσταση των εισπράξεων, κεφαλαίων, περιουσίας και εξόδων, 
στην οποία θα φαίνεται όλο το ενεργητικό και παθητικό του Συνδέσμου όπως ήταν την 
31η Δεκεμβρίου. Θα φαίνονται χωριστά τα έξοδα όσον αφορά τους διάφορους 
σκοπούς του Συνδέσμου με τέτοιο τρόπο και τέτοιες λεπτομέρειες όπως το απαιτεί ο 
Έφορος Συντεχνιών. 

 
 
 
Ο ΤΑΜΙΑΣ 
 
44. Τα καθήκοντα του Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τα ακόλουθα: 
 

(1) Να εισπράττει όλα τα χρήματα τα οποία είναι οφειλόμενα και πληρωτέα προς το 
Σύνδεσμο από τα μέλη, όλα τα ποσά τα οποία προσφέρονται ως δωρεά ή 
κληροδότημα στο Σύνδεσμο και όλα τα χρήματα τα οποία υπάρχουν νόμιμα στο 
Ταμείου του Συνδέσμου. 

 
 
(2) Να τηρεί λογαριασμούς των χρημάτων τα οποία αυτός εισπράττει. 
 
(3) Να προβαίνει σε πληρωμές, μετά από εξουσιοδότηση του Διοικητικού 

Συμβουλίου, για την προαγωγή των σκοπών του Συνδέσμου. 
 
(4) Να υποβάλλει καταστάσεις εσόδων και εξόδων όταν αυτό ζητηθεί από το 

Διοικητικό Συμβούλιο. 
 
(5) Να υποβάλλει καταστάσεις λογαριασμών, οι οποίοι είναι ορθά εξηλεγμένοι από 

τον Ελεγκτή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου, όπως: 
 

(α) Ταμείο στο οποίο να καταγράφονται όλες ανεξεραίτως οι αποδείξεις, 
εισπράξεις και πληρωμές. 

 
(β) Διπλά στελέχη αποδείξεων για την έκδοση αριθμημένων αποδείξεων 

είσπραξης για όλα τα χρήματα τα οποία παραλήφθηκαν ή εισπράχθηκαν 
από ή εκ μέρους του Συνδέσμου, με το αντίγραφο να παραμένει στο βιβλίο. 

 
(γ) Διπλά στελέχη αποδείξεων για την έκδοση αριθμημένων αποδείξεων 

πληρωμής για όλα τα χρήματα τα οποία πληρώθηκαν από το Σύνδεσμο ή 
εκ μέρους του Συνδέσμου, με το αντίγραφο να παραμένει στο βιβλίο. 

 
45. Η σπόδειξη η οποία θα εκδίδεται από τον Ταμία στα μέλη του Συνδέσμου για τα 

δικαιώματα εγγραφής και τις συνδρομές τους θα πρέπει να έχει τον πιο κάτω τύπο: 
 
 Παρέλαβα από τον/την ....................................................................................................  

από .............................................. το ποσό των € .............................................. το 
οποίο αντιπροσωπεύει  δικαίωμα εγγραφής στο Σύνδεσμο Εισαγωγέων 
Μηχανοκινήτων Οχημάτων (ή το οποίο αντιπροσωπεύει τη συνδρομή του για το έτος 
το οποίο λήγει την ......................................................) 

 
 Ημερομηνία.................................................. 
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46. Ο Ταμίας θα έχει την ευθύνη όλων των χρημάτων που εισπράττει εκ μέρους του 
Συνδέσμου. 

 
 
Ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ 
 
47. Η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου εκλέγει τον Ελεγκτή για το κάθε έτος. Ο 

Ελεγκτής θα πρέπει να είναι προσοντούχος λογιστής εγκεκριμένο από τον Έφορο και 
δεν θα είναι μέλος του Συνδέσμου. 

 
48. Ο Ελεγκτής 
 

(1) ελέγχει τα βιβλία και λογαριασμούς του Συνδέσμου για το έτος το οποίο 
διορίζεται. 

 
(2) συντάσσει την έκθεση του η οποία υποβάλλεται στην Ετήσια Γενική Συνέλευση 

του Συνδέσμου. 
 
49. Ο Ελεγκτής μπορεί να εξετάζει ελεύθερα όλα τα έγγραφα, δελτία, αποδείξεις, βιβλία και 

λογαριασμούς του Συνδέσμου, με τα οποία θα μπορούσε να βοηθηθεί στην εκτέλεση 
των καθηκόντων του κατάλληλα και σωστά. 

 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 
 
50. Όλη η ακίνητη και κινητή περιουσία του Συνδέσμου θα είναι γραμμένη στο όνομα του 

Συνδέσμου για χρήση και όφελος των μελών και θα είναι κάτω από τον έλεγχο του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

 
51. Η περιουσία του Συνδέσμου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για: 
 

(α) Την πληρωμή μισθών, επιδομάτων και εξόδων των αξιωματούχων, ή μισθωτών 
υπαλλήλων του Συνδέσμου. 

 
(β) Την πληρωμή εξόδων διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων 

ελέγχου και λογαριασμών. 
 
(γ) Την αγωγή ή υπεράσπιση οποιασδήποτε νομικής διαδικασίας η οποία αφορά το 

Σύνδεσμο ή οποιοδήποτε μέλος του, όταν η αγωγή ή υπεράσπιση αυτή γίνεται 
για να εξασφαλισθεί η προστασία των δικαιωμάτων του ή οποιωνδήποτε 
δικαιωμάτων τα οποία πιθανόν να προκύψουν από τις σχέσεις οποιουδήποτε 
μέλους με τους εργατοϋπαλλήλους του. 

 
(δ) Τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για θέματα επαγγελματικών διαφορών εκ 

μέρους του ή των μελών του. 
 
(ε) Την αγορά ή ενοικίαση οποιουδήποτε κτιρίου ή γης που απαιτείται για τους 

σκοπούς αυτούς. 
 
(στ) Συνδρομές ή άλλες εισφορές σε οποιαδήποτε νόμιμη ομοσπονδία από δύο ή 

περισσότερους Συνδέσμους ή σε οποιοδήποτε σώμα προσώπων το οποίο 
ιδρύθηκε για το συντονισμό των ενεργειών οποιουδήποτε συνδέσμου ή 
παραρτήματος του, όπως καθορίζεται από τα καταστατικά τους. 
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(ζ) Συνδρομές  ή άλλες εισφορές σε φιλανθρωπικά, εκπαιδευτικά, ή μορφωτικά 
ιδρύματα ή οργανισμούς. 

 
(η) 'Εξοδα περιπτέρου. Κρατική 'Εκθεση ή άλλα. 
 
(θ) Νομική συμβουλή για εξασφάλιση ή προστασία των δικαιωμάτων του ή των 

σχέσεων οποιουδήποτε μέλους με τους υπαλλήλους του ή των δικαιωμάτων του 
ή των εξαρτωμένων του τα οποία πιθανόν να προκύψουν από πολιτική αγωγή ή 
άλλη αιτία. 

 
(ι) 'Εκδοση, εκτύπωση, δημοσίευση και κυκλοφορία οποιουδήποτε βιβλίου, 

εφημερίδας ή άλλου περιοδικού, δελτίου ή φυλλαδίου ή άλλης έντυπης 
φιλολογίας για την προώθηση των σκοπών του όπως καθορίζεται από τον περί 
Συντεχνιών Νόμο, για την προαγωγή των συμφερόντων των μελών. 

 
(ια) Τόκους για δάνεια και νόμιμους φόρους. 
 
(ιβ) Για οποιοδήποτε άλλο νόμιμο σκοπό που προβλέπεται από τον 

Καταστατικό αυτό. 
 
 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνάψει δάνειο μέχρι το συνολικό ποσό των € 

10,000. Αλλά σε περίπτωση σύναψης δανείων μεγαλύτερων των € 10,000 απαιτείται 

έγκριση από Τακτική ή 'Εκτακτη Γενική Συνέλευση. 
 
 Τα κεφάλαια του Συνδέσμου μπορούν να επενδύονται, μετά από απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου, από τον Πρόεδρο και τον Ταμία σε οποιαδήποτε κυβερνητικά 
χρεώγραφα ή να καταθέτονται σε μια συγκεκριμένη Τράπεζα. 

 
52. Ο Σύνδεσμος δεσμεύεται με την υπογραφή του Προέδρου και του Γραμματέα μαζί. 

'Οσον αφορά οικονομικά ζητήματα, ο Σύνδεσμος θα δεσμεύεται με την υπογραφή του 
Ταμίου και /ή του Προέδρου ή του Γραμματέα. 

 
 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ 
 
53. Το Μητρώο των Μελών κρατείται στο εγγεγραμμένο Γραφείο του Συνδέσμου και είναι 

διαθέσιμο για επιθεώρηση από οποιοδήποτε μέλος σε όλες τις λογικές ώρες, χωρίς 
οποιαδήποτε πληρωμή. 

 
54. Οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει νόμιμο συμφέρον στα κεφάλαια και περιουσία του 

Συνδέσμου, μπορεί μετά από αίτηση του προς το Γραμματέα, να εξετάσει τα βιβλία και 
λογαριασμούς/μητρώα/καταλόγους του Συνδέσμου σε οποιαδήποτε εργασίμη ημέρα 
μεταξύ των ωρών 10:00 π.μ. και 12 π.μ. το μεσημέρι. 

 
 
ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 
 
55. Ο Σύνδεσμος αναλαμβάνει με το Διοικητικό Συμβούλιο ή οποιαδήποτε Υπεπιτροπή 

που ορίζεται για αυτό, τη διευθέτηση οποιασδήποτε διαφοράς που αφορά 
οποιοδήποτε θέμα μέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων και σκοπών του Συνδέσμου 
που εμφανίζεται μεταξύ των μελών του Συνδέσμου ή μεταξύ οποιουδήποτε μέλους του 
Συνδέσμου και οποιουδήποτε μή μέλους. 'Ολες οι διαφορές μεταξύ μελών του 
Συνδέσμου παραπέμπονται σε διαιτησία στα μέλη του Συμβουλίου τα οποία δεν 
εμπλέκονται στη διαφορά και κανένα μέλος δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε δικαστικά 



 10 

μέτρα εναντίον άλλου μέρους πριν ή μεταξύ του χρόνου που η διαφορά αυτή 
παραπεμφθεί στο Συμβούλιο για διαιτησία. 

 
 Σε περίπτωση που οποιαδήποτε πλευρά που εμπλέκεται στη διαφορά φέρει ένσταστη 

στο γεγονός ότι μέλος του Συμβουλίου ενεργεί ως διαιτητής, το μέλος αυτό του 
Συμβουλίου αποσύρεται και ορίζεται κάποιο άλλο μέλος από τον Πρόεδρο. Το 
Συμβούλιο μπορεί να ορίσει οποιοδήποτε ή όλα τα μέρη που εμπλέκονται στην υπό 
διαιτησία διαφορά, να πληρώσει ένα λογικό ποσό για δικαιώματα και έξοδα και το 
ποσό αυτό θα πληρωθεί όπως ορίσει το Συμβούλιο το οποίο και θα δικαιούται να 
προβαίνει σε οποιαδήποτε πληρωμή από αυτό. 

 
56. Μέλος το οποίο αρνείται ή σκόπιμα παραλείπει να προσέλθει σε διαδικασία διαιτησίας 

η οποία διεξάγεται με βάση τους Κανονισμούς αυτούς, όταν ειδοποιηθεί γι' αυτό από 
τους Διαιτητές ή το Γραμματέα του Συνδέσμου, θα καταγγέλλεται από το Γραμματέα 
προς το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο θα καλεί το πιο πάνω μέλος να παρουσιάσει τα 
αιτιολογικά που θέλει και μετά την εξέταση των γεγονότων και των εξηγήσεων που θα 
δοθούν, μπορεί κατά την κρίση του ή να απαλλάξει το μέλος από την υποχρέωση να 
δεχθεί τη διαιτησία ή να επιβάλει οποιαδήποτε ποινή-πρόστιμο που δεν θα υπερβαίνει 
τις €1000, περιλαμβανομένης και της αποβολής του μέλους από το Σύνδεσμο, όπως το 

κρίνει σωστό, ή δε απόφαση του Συμβουλίου υπόκειται σε έφεση μόνο στη Γενική 
Συνέλευση του Συνδέσμου, της οποίας οι αποφάσεις είναι τελεσίδικες. 

 
 
ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ 
 
57. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, ανάλογα με την κάθε περίπτωση και μετά από 

γραπτή αίτηση προς αυτό να παρέχει στα μέλη του Συνδέσμου και να καθορίζει το 
ποσό, τους όρους και την περίοδο παραχώρησης, τα πιο κάτω ωφελήματα και 
οποιαδήποτε από αυτά, που δεν αναφέρονται ειδικά πιο κάτω τα ποία θα μπορούσαν 
να αποφασιστούν στη Γενική Συνέλευση. 

 
(α) Επαγγελματική Ωφελήματα, π.χ. νομική συμβουλή, επίδομα ανταπεργίας και 

οικονομική ενίσχυση σε σχέση με τις συνθήκες εργασίας. 
 
(β) Ωφελήματα Προνοίας π.χ. οικονομική ενίσχυση σε περίπτωση ασθένειας, 

ατυχήματος ή οικονομικής δυσκολίας. 
 
(γ) Επιδόματα στους εξαρτώμενους  αποθανόντος μέλους. 
 
(δ) Συντάξεις προς τα μέλη και τους εξαρτώμενους τους με βάση τους εγκριμένους 

κανονισμούς από τη Γενική Συνέλευση. 
 
 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ 
 
58. Κανένα πρόσωπο που είναι διορισμένο ή έχει αξίωμα σε οποιοδήποτε σώμα 

εγγεγραμμένο σαν συντεχνία μπορεί να ορισθεί ή εκλεγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο ή 
διορισθεί ή εκλεγεί σαν Γραμματέας Ταμίας ή άλλος αξιωματούχος του Συνδέσμου. 

 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
 
59. Προσθήκη ή τροποποίηση του Καταστατικού του Συνδέσμου μπορεί να εξεταστεί μόνο 

σε Γενική Συνέλευση. Δίδεται γραπτή ειδοποίηση 15 ημερών για την προτεινόμενη 



 11 

αυτή προσθήκη σε όλα τα μέλη του Συνδέσμου και αυτή η προσθήκη ή τροποποίηση 
πρέπει να εγκριθεί με πλειοψηφία τριών τετάρτων των παρευρισκομένων μελών τα 
οποία δικαιούνται να ψηφίζουν σε Γενική Συνέλευση στην οποία υποβάλλεται το 
ψήφισμα για αυτή την προσθήξη ή τροποποίηση. 

 
 
 
ΔΙΑΛΥΣΗ 
 
60. (1) Ο  Σύνδεσμος θα διαλύεται αν ο αριθμός των μελών γίνει μικρότερος των 20 για 
  περίοδο ενός χρόνου. 
 

(2) Ο Σύνδεσμος μπορεί να διαλυθεί με απόφαση που λαμβάνεται σε Γενική 
Συνέλευση που συγκαλείτει ειδικά για το σκοπό αυτό με μυστική ψηφοφορία με 
πλειοψηφία τουλάχιστον 4/5 (τεσσάρων πέμπτων) του ολικού αριθμού των 
μελών του Συνδέσμου που δικαιούνται να ψηφίζουν. 

 
(3) Μέσα σε 14 ημέρες από τη διάλυση θα αποστέλλεται στον έφορο Συντεχνιών 

γνωστοποίηση δια τη Διάλυση από τον Ταμία και το Γραμματέα του Συνδέσμου. 
 
61. Αν ο Σύνδεσμος διαλυθεί, οποιοδήποτε πλεόνασμα του ενεργητικού έναντι του 

παθητικού θα πληρώνεται στο Ταμείο οποιασδήποτε Ομοσπονδίας Εργοδοτών που 
υπάρχει κατά τη διάλυση ή αν δεν υπάρχει τέτοια, το πλεόνασμα αυτό θα διατίθεται για 
φιλανθρωπικούς σκοπούς όπως αποφασιστεί σε Συνέλευση. 

 
 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
 
62. Γνωστοποίηση σε οποιοδήποτε μέλος θα θεωρείται ότι επιδόθηκε αν αυτή αποσταλεί 

μέσω προπληρωμένου συστημένου ταχυδρομείου στη διεύθυνση του όπως αυτή 
αναγράφεται στο Μητρώο των Μελών. 

 
 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
 
63. Ο Σύνδεσμος δεν έχει υποκαταστήματα. 
 
 
ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
 
64. Κάθε μέλος του Συνδέσμου θα δικαιούται ένα αντίγραφο του Καταστατικού αυτού. 

Επιπλέον αντίγραφο σε μέλος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο δίνεται μετά από αίτηση 
προς το Γραμματέα στην τιμή που ορίζεται από τον περί Συντεχνιών Νόμο. 

 
 
 


