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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 
CYPRUS HYDROGEN ASSOCIATION 

1. ΙΔΡΥΣΗ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

Ιδρύεται Σύνδεσμος με την επωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (που 
πιο κάτω θα αναφέρεται ως Σύνδεσμος) το οποίο αποτελεί νομικό πρόσωπο και 
έχει όλες τις ιδιότητες νομικού προσώπου και διέπεται από τις πρόνοιες του Περί 
Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου Ν.104(Ι)/2017 και τροποποιήσεις αυτού και τις 
πρόνοιες του παρόντος καταστατικού, προς επίτευξη των κατωτέρω σκοπών 
που είναι μη κερδοσκοπικοί.  

 

2. ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 

Το παρόν έγγραφο θα αναφέρεται ως το ιδρυτικό έγγραφο του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 
ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΚΥΠΡΟΥ. 

 

3. ΕΔΡΑ  

Η έδρα του Συνδέσμου είναι η Λευκωσία.  

    

4. ΣΚΟΠΟΙ 

Λαμβάνοντας υπόψη πως το υδρογόνο μπορεί να διαδραματίσει βασικό ρόλο 
στην ενεργειακή μετάβαση, βοηθώντας στη διαφοροποίηση των ενεργειακών 
πηγών, προωθώντας τις επιχειρηματικές και τεχνολογικές καινοτομίες ως 
κινητήριες δυνάμεις για μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη, και να μειώσει τη 
χρήση συμβατικών καυσίμων – επομένως και των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου -  σε δύσκολους τομείς, εγκαθιδρύεται ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ 
ΚΥΠΡΟΣ (εφεξής ο «Σύνδεσμος»), ώστε να αναλάβει δράσεις που  αποσκοπούν: 

 Δημιουργία της δυναμικής μίας συλλογικής φωνής, που να υποστηρίζει 
ένα θετικό κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον 
για την ανάπτυξη παραγωγή, προώθηση χρήση και διάθεσης του 
Υδρογόνου σε οποιαδήποτε μορφή και χρήση ως εναλλακτική, αειφόρος 
και ανανεώσιμη μορφή ενέργειας και καυσίμου και ιδιαίτερα για χρήση σε 
κυψέλες καυσίμων.  

 Στην προώθηση πολιτικών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για τη 
στήριξη της έρευνας, ανάπτυξης, προμήθειας και διανομής υδρογόνου 
και κυψελών καυσίμου.  

 Αναλαμβάνει στοχευμένες δραστηριότητες προσέγγισης για την 
καλύτερη κατανόηση των τεχνολογιών υδρογόνου και της ενέργειας που 
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προκύπτει και τα οφέλη που αποφέρει μεταξύ των βασικών 
ενδιαφερομένων.  

 Συντονίζει και προωθεί τις απόψεις των μελών σχετικά με τις τρέχουσες 
και μελλοντικές προτεραιότητες έρευνας, ανάπτυξης και τις τεχνολογίες 
υδρογόνου και την παραγωγή ενέργειας, προς όλους τους 
ενδιαφερόμενους.  

 Παρέχει πληροφορίες για την αγορά και ενημερώσεις στα μέλη, 
συμπεριλαμβανομένων ειδήσεων για νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης και 
χρηματοδοτικούς μηχανισμούς.  

 Προωθεί την ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών και την υιοθέτησή τους για 
προαγωγή της χρήσης και τεχνολογιών υδρογόνου.  

 Αντιπροσωπεύει τα συμφέροντα των μελών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο 
και ενισχύει τις ευκαιρίες για συμμετοχή και όφελος των μελών στην 
ευρωπαϊκή και διεθνή σκηνή.  

 Αναπτύσσει κανάλια επικοινωνίας μεταξύ των μελών του, της 
κυβέρνησης, του ιδιωτικού τομέα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλων 
βιομηχανικών συνδέσμων, επαγγελματιών, συνδέσμων και άλλων 
ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών για τη διευκόλυνση της 
προώθησης των σκοπών του. 

 Συνεργάζεται με άλλους Συνδέσμους με παρόμοια συμφέροντα, 
σκοπούς και στόχους στην Κύπρο και σε άλλες χώρες και πιο 
συγκεκριμένα να επιδιώκει και να δημιουργεί στενή επαφή ή/και 
αποτελέσει μέλος του αντίστοιχου Συνδέσμου  της Ευρώπης/Διεθνώς. 

 

Ειδικότερα, για την επίτευξη του σκοπού του ο Σύνδεσμος μπορεί: 

4.1 Να συμμετέχει σε Ευρωπαϊκές και/ή διεθνείς οργανώσεις και/ή οργανισμούς 
και/ή δίκτυα για την προώθηση των σκοπών του Συνδέσμου. 

4.2 Να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, διεξάγει και συμμετέχει σε έρευνες και μελέτες, 
καθώς και  σε προγράμματα που σχετίζονται με τον σκοπό του. 

4.3 Να συντονίζει κοινές δράσεις μεταξύ των μελών του και άλλων 
ενδιαφερόμενων μερών. 

4.4 Να διοργανώνει εκπαιδευτικές, ενημερωτικές και άλλες εκδηλώσεις. 

4.5 Να εκδίδει συγγράμματα, άλλες μελέτες και ενημερώσεις, κλπ 

4.6 Να συμμετέχει ως μέλος και να συνεργάζεται με διάφορους φορείς, ή 
όργανα συναφών ενδιαφερόντων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές 
επίπεδο. 

4.7 Να συλλέγει και να παρέχει πληροφορίες προς τα μέλη σχετικές με τους 
σκοπούς του. 
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4.8 Να συμμετέχει σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς ή/και 
ευρωπαϊκούς πόρους. 

4.9 Να διατηρεί επαφή και να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις, επιστημονικές 
οργανώσεις και ιδρύματα τοπικού, εθνικού, ή διεθνούς χαρακτήρα, καθώς 
επίσης και με οργανισμούς έρευνας και ανάπτυξης του ιδιωτικού, δημοσίου 
και ευρύτερου δημοσίου τομέα. 

4.10 Γενικά να προβαίνει σε κάθε ενέργεια που κρίνει αναγκαία για την 
εξυπηρέτηση του σκοπού του και την με οποιονδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο 
προαγωγή των συμφερόντων των μελών του Συνδέσμου. 

 

5. ΠΟΡΟΙ  

Οι πόροι του Συνδέσμου μπορεί να προέρχονται από: 
5.1. Συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα (ευρωπαϊκά/εθνικά ή/και 

διεθνή)  
5.2. Κρατική χορηγία. 
5.3. Εισφορές τρίτων για σκοπούς του Συνδέσμου. 
5.4. Χορηγίες για σκοπούς του Συνδέσμου. 
5.5. Δωρεές για σκοπούς του Συνδέσμου. 
5.6. Έσοδα από τις συνδρομές μελών. 

 

6. ΜΕΛΗ 

6.1 Τα πρόσωπα τα οποία μπορούν να εγγραφούν ως Μέλη είναι νομικά ή και 
φυσικά πρόσωπα, ή συλλογικοί φορείς, ή οργανώσεις που έχουν τη μορφή 
νομικού προσώπου ιδιωτικού, ή δημοσίου δικαίου όπως και μη κυβερνητικές  
οργανώσεις  κοινωνικού  και  μη  κερδοσκοπικού  χαρακτήρα  με στόχους 
συναφείς με αυτούς του Συνδέσμου και οι οποίες επιθυμούν να συμβάλουν 
στην επίτευξη των σκοπών του και έχουν ξεχωρίσει λόγω της εργασίας τους 
και των δραστηριοτήτων τους.  

6.2 Τα ιδρυτικά μέλη αποτελούν μέλη του Συνδέσμου και έχουν την ιδιότητα του 
πλήρους μέλους.  

6.3 Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
του άρθρου 9 πιο κάτω, αποτελούν μέλη του Συνδέσμου και 
αντιπροσωπεύονται και στη Γενική Συνέλευση. Τα Μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου μπορεί να είναι και ιδρυτικά μέλη. 

6.4 Μέλος που δεν είναι φυσικό πρόσωπο καθορίζει, τον εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπο του, με έντυπο εξουσιοδότησης το οποίο υποβάλλεται στον 
Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.  

6.5 Οι κατηγορίες Μελών του Συνδέσμου είναι οι ακόλουθες: 

6.5.1 Πλήρη ή ιδρυτικά Μέλη  
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Τα ιδρυτικά μέλη και μέλη του Συνδέσμου μπορούν να είναι φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα, συλλογικοί φορείς, οργανώσεις που έχουν τη μορφή 
νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, μη κυβερνητικές  
οργανώσεις  κοινωνικού  και  μη  κερδοσκοπικού  χαρακτήρα, τα οποία 
πρόσωπα ασπάζονται στόχους συναφείς με αυτούς του Συνδέσμου και 
επιθυμούν να συμβάλουν στην επίτευξη των σκοπών του και έχουν 
ξεχωρίσει λόγω της εργασίας τους και των δραστηριοτήτων τους.  

 

6.5.2  Συνεργαζόμενα Μέλη 

(α)Είναι εφικτή η εγγραφή συνεργαζόμενων μελών του Συνδέσμου, όπως 
πανεπιστήμια, φορείς, εμπειρογνώμονες του κλάδου καθώς και εταιρείες, 
οργανισμοί ή πρόσωπα που ασχολούνται με τον τομέα. Τα 
συνεργαζόμενα μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου ή εκλογής σε 
οποιοδήποτε αξίωμα του Συνδέσμου. 

(β) Οποιοδήποτε πλήρες μέλος, όπως καθορίζεται στο άρθρο 4.2.1, 
επιθυμεί να εγγραφεί ως συνεργαζόμενο μέλος, δεν θα μπορεί να 
επανέλθει ως πλήρες μέλος  για περίοδο 1 έτους. 

 

6.5.3  Επίτιμα Μέλη  

Επίτιμα Μέλη ανακηρύσσονται κατόπιν πρότασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου και έγκρισης του από τη Γενική Συνέλευση, προς αναγνώριση 
της προσφοράς τους για την προώθηση των σκοπών του Συνδέσμου. 
Δεν θα έχουν το δικαίωμα ψήφου, αλλά θα μπορεί να έχουν ex officio 
αξιώματα, και δεν θα έχουν υποχρέωση για πληρωμή συνδρομής.  

 

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ KAI ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ  

7.1 Όλα τα μέλη του Συνδέσμου υποχρεούνται να τηρούν τις πρόνοιες του εν 
λόγω καταστατικού καθώς και των κανονισμών  που ρυθμίζουν τις 
δραστηριότητες του Συνδέσμου, των οποίων η εφαρμογή παρακολουθείται 
από το Διοικητικό Συμβούλιο.  

7.2 Όλες οι αιτήσεις για εγγραφή οποιωνδήποτε μελών εγκρίνονται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο. 

7.3 Κάθε μέλος πρέπει να καταβάλει το ετήσιο συνδρομητικό τέλος μέχρι το τέλος 
Μαρτίου κάθε έτους.  

7.4 Όλα τα μέλη πρέπει να συμμορφώνονται στις αποφάσεις των οργάνων της 
διοίκησης και λειτουργίας του Συνδέσμου. 

7.5 Κάθε μέλος πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια και να υποστηρίζει 
και να λαμβάνει μέρος στις εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Συνδέσμου με 
στόχο την επίτευξη των σκοπών του Συνδέσμου.  
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7.6 Τα Συνεργαζόμενα Μέλη ή άλλα Μέλη δεν έχουν το δικαίωμα εκλογής, ή 
ψήφου επί οποιουδήποτε θέματος, ή ψηφίσματος τίθεται σε οποιαδήποτε 
Γενική Συνέλευση αλλά δύνανται να προσκαλούνται κατ’ επιλογή του 
Διοικητικού Συμβουλίου στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, αλλά και στις 
συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου και να εκφέρουν τις απόψεις τους.  

7.7 Μέλος που αποχωρεί από το Σύνδεσμο οφείλει να καταβάλει τις συνδρομές 
αυτού αναλόγως του χρόνου που διετέλεσε μέλος.  

7.8 Μέλος που αποχωρεί ή αποβάλλεται δεν έχει οποιοδήποτε δικαίωμα επί της 
περιουσίας, συμπεριλαμβανομένης της πνευματικής, του Συνδέσμου.  

7.9 Η ιδιότητα του μέλους είναι ανεπίδεκτη αντιπροσώπευσης και δεν 
μεταβιβάζεται ούτε κληρονομείται.  

7.10 Τα μέλη του Συνδέσμου οφείλουν όσο είναι δυνατό να παρουσιάζονται 
τακτικά στις συνεδριάσεις των Συνελεύσεων και σε άλλα Όργανα/Επιτροπές 
του Συνδέσμου στα οποία τυχόν συμμετέχουν.  

7.11 Κάθε μέλος υπό την επιφύλαξη του άρθρου 21 του Νόμου Ν104(Ι)/2017 ως 
τροποποιήθηκε έχει δικαίωμα ψήφου για τη λήψη απόφασης επί 
οποιουδήποτε θέματος στις συνεδριάσεις των Συνελεύσεων.  

7.12 Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει εκούσια σε οποιοδήποτε χρόνο από 
μέλος του Συνδέσμου.  

7.13 Κάθε μέλος έχει δικαίωμα πρόσβασης στο Σύνδεσμο και άλλους χώρους υπό 
την κατοχή του Συνδέσμου καθώς και δικαίωμα ενημέρωσης υπό των 
Οργάνων του Συνδέσμου για τις δραστηριότητες του Συνδέσμου.  

 

8. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ 

8.1 Ένα μέλος παύει να κατέχει την ιδιότητα του μέλους: 

8.1.1 Εάν το μέλος υποβάλει γραπτή δήλωση στη Γραμματεία του Συνδέσμου 
εκφράζοντας τη πρόθεση του να παραιτηθεί από την ιδιότητα του 
μέλους.  

8.1.2 Εάν δεν προβεί σε αποπληρωμή του ετήσιου συνδρομητικού τέλους 
εντός ενός (1) έτους από την καθορισμένη ημερομηνία αποπληρωμής. 

8.1.3 Εάν ενεργεί με τρόπο που δεν συνάδει με τις πρόνοιες του 
Καταστατικού. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την 
απομάκρυνση του Μέλους ή η Επιτροπή Δεοντολογίας, εάν το 
Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει να προχωρήσει με τη σύσταση της. 

8.2 Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη πρόνοια του παρόντος Καταστατικού 
οποιοδήποτε Μέλος, ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, παύει αυτόματα να 
είναι μέλος και αυτοδικαίως χάνει την ιδιότητα του Μέλους, ή του μέλους του 
Διοικητικό Συμβούλιο τις πιο κάτω περιπτώσεις: 
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8.2.1 Καταδικάστηκαν τελεσίδικα για πράξη που σχετίζεται με τους σκοπούς 
του παρόντος Καταστατικού. 

8.2.2 Καταδίκη για αδικήματα που προβλέπονται στον Ποινικό Κώδικα 
Κεφ.154 (ως εκάστοτε ισχύει). 

8.3 Μέλος που διαγράφεται μπορεί να επανεγγραφεί με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχουν εκλείψει οι λόγοι διαγραφής του, ή 
αυτοί που παραμένουν είναι ασήμαντοι. 

 

9. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

9.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο θα απαρτίζεται από εννέα (9) μέλη, εκτός αν αυτό 
τροποποιηθεί από απόφαση Γενικής Συνέλευσης. 

9.2 Τα αξιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τα πιο κάτω τα οποία 
εκλέγονται από την Ετήσια Γενική Συνέλευση κάθε 2 (δύο) χρόνια: 

 Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Ταμίας, Γραμματέας και Μέλη (5). 

9.3 Νοείται ότι πρόσωπο το οποίο εκπροσωπεί ένα Πλήρες Μέλος στο Διοικητικό 
Συμβούλιο, εάν για οποιοδήποτε λόγο παύσει να είναι εξουσιοδοτημένο 
πρόσωπο από το Πλήρες Μέλος το οποίο εκπροσωπεί, ή το Πλήρες Μέλος 
παύσει να είναι μέλος του Συνδέσμου, τότε αυτό το πρόσωπο παύει 
αυτόματα να αποτελεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντικατάσταση του 
μέλους αυτού θα γίνει από τον πρώτο επιλαχόντα και ακολούθως από τον 
δεύτερο επιλαχόντα σε περίπτωση που ο πρώτος δεν αποδεχθεί ή αδυνατεί 
να αντικαταστήσει το παυθέν μέλος. Σε περίπτωση που ούτε και ο δεύτερος 
επιλαχών δεν αποδεχθεί ή αδυνατεί να αντικαταστήσει, τότε το ΔΣ δύναται να 
αποφασίσει για την αντικατάσταση με μέλος που εκπροσωπεί τους σκοπούς 
του Συνδέσμου. 

9.4 Πέντε (5) παρόντα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούν 
απαρτία του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου 
της συνεδρίασης θα προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος.   

9.5 Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει τουλάχιστον δύο (2) φορές 
ετησίως.  

9.6 Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίζει για αποζημίωση των μελών 
του ΔΣ για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις, στην περίπτωση ικανών 
οικονομικών πόρων.  

9.7 Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την πλήρη εξουσία να ενεργεί ως αντιπρόσωπος 
και να δεσμεύει το Σύνδεσμο.  

9.8 Οι  συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να συγκαλούνται από 
τον Γραμματέα με οδηγίες του Πρόεδρου με ειδοποίηση τουλάχιστον επτά (7) 
ημερών. Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συγκληθεί και με 
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αίτημα τεσσάρων (4) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς το Γραμματέα 
του Διοικητικού Συμβουλίου.  

9.9 Το ΔΣ διορίζει τους ελεγκτές οι οποίοι μπορούν να προσκαλούνται και στις 
Γενικές Συνελεύσεις.  

9.10 Το Διοικητικό Συμβούλιο, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, μπορεί να διορίζει 
έμμισθο προσωπικό για διεκπεραίωση των εργασιών του Συνδέσμου ή/και να 
αγοράζει τέτοιες υπηρεσίες ανάλογα με τις ανάγκες και ύστερα από 
απόφαση του ΔΣ.  

9.11 Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει μέσω τηλεδιασκέψεων.  

9.12 Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν απαίτησης δύο τρίτων των μελών αυτού 
προς τον Πρόεδρο συγκαλείται για συνεδρίαση επί οποιουδήποτε θέματος. 

9.13 Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά απόλυτο 
πλειοψηφία των παρόντων μελών με δικαίωμα ψήφου στο συγκεκριμένο 
θέμα. Ο Πρόεδρος σε περίπτωση ισοψηφίας έχει νικώσα ψήφο. 

9.14 Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται να συμμετέχει στη συζήτηση 
ή στην ψηφοφορία, εάν η απόφαση που θα ληφθεί αφορά τη διενέργεια 
δικαιοπραξίας ή την έγερση ή την κατάργηση δίκης μεταξύ του Συνδέσμου και 
του μέλους αυτού ή του συζύγου του μέλους αυτού ή συγγενή αυτού εξ 
αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού ή αφορά τη διενέργεια 
δικαιοπραξίας μεταξύ του Συνδέσμου και εταιρείας, προσωπικής ή 
κεφαλαιουχικής, στην οποία ή στη διοίκηση της οποίας συμμετέχει το μέλος 
αυτό ή σύζυγος ή συγγενής αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του 
τρίτου βαθμού. 

9.15 Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχει στέλεχος του 
προσωπικού του Συνδέσμου - εάν τέτοιο άτομο προσληφθεί - ή άλλος 
εμπειρογνώμονας που θα κρίνει το ΔΣ, χωρίς δικαίωμα ψήφου.  

9.16 Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και επιμέλεια των υποθέσεων του 
Συνδέσμου, σχεδιάζει και διαμορφώνει τη γενική πολιτική και στρατηγική που 
θα ακολουθήσει ο Σύνδεσμος και αποφασίζει για τις προτεραιότητες, τα 
σχέδια δράσης, τον προϋπολογισμό και τα μέσα για την προώθηση των 
στόχων του. Χωρίς περιορισμό στη γενικότητα των παραπάνω, το Διοικητικό 
Συμβούλιο: 

i. Διαχειρίζεται την περιουσία και τα χρήματα του Συνδέσμου.  
ii. Μεριμνά για την τήρηση όλων των αναγκαίων βιβλίων και αποδεικτικών 

στοιχείων τα οποία είναι αναγκαία σύμφωνα με τους κανόνες ορθού, 
οικονομικού και λογιστικού ελέγχου, για την παροχή συμπληρωμένης και 
αληθινής εικόνας της οικονομικής κατάστασης του Συνδέσμου. Ανοίγει 
τραπεζικούς λογαριασμούς. Για την πληρωμή οποιουδήποτε ποσού 
απαιτείται η υπογραφή του Προέδρου ή Αναπληρωτή Προέδρου του 
Διοικητικού Συμβουλίου και του Ταμία.  
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iii. Μεριμνά για τον καταρτισμό ετήσιου προϋπολογισμού, εσόδων και 
εξόδων, ο οποίος υποβάλλεται έγκαιρα σε συνεδρίαση αυτού και 
εγκρίνεται πριν από την 31/12 κάθε χρόνου.  

iv. Μεριμνά για την πιστή εφαρμογή του προϋπολογισμού και την τήρηση 
οποιωνδήποτε χρονικών ορίων που τίθενται σε αυτόν και καμία δαπάνη 
που υπερβαίνει τα ποσά που προνοούνται στον προϋπολογισμό μπορεί 
να πραγματοποιηθεί χωρίς προηγούμενη ρητή έγκριση του Διοικητικού 
Συμβουλίου.  

v. Εκτός εάν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικά το οικονομικό 
έτος αρχίζει 1η Ιανουαρίου και λήγει 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.  

vi. Δύναται να εγκρίνει τη λειτουργία μικρού ταμείου και να αναθέσει τη 
διαχείριση του σε άτομο που θα ορίσει.  

vii. Δέχεται εισφορές, οικονομική βοήθεια, χορηγίες και δωρεές για τους 
σκοπούς του Συνδέσμου. 

viii. Αποφασίζει για τη σκοπιμότητα ανάληψης έργων και την εκτίμηση ειδικών 
ζητημάτων και απόψεων και αποφασίζει την παραπομπή έργων σε 
ειδικούς συμβούλους ή επιτροπές. 

ix. Αποφασίζει τη μεταβίβαση ή εκχώρηση εξουσιών, δραστηριοτήτων και 
αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου σε όργανα ή επιτροπές ή 
πρόσωπα υπό οποιουσδήποτε όρους ήθελε αποφασίσει και 
αναμορφώνει ή ανακαλεί τέτοια απόφαση για μεταβίβαση ή εκχώρηση. 

x. Υιοθετεί εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας 

 

10. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

10.1 Πρόεδρος 

10.1.1 Ο Πρόεδρος οφείλει να παρίσταται σε όλες τις συναντήσεις του 
Συνδέσμου και του Διοικητικού Συμβουλίου και κατέχει νικώσα ψήφο σε 
περιπτώσεις που οποιαδήποτε εισήγηση προς ψήφιση, ή πρόταση 
λάβουν ίσο αριθμό ψήφων.  

10.1.2 Αυτός/αυτή που καταλαμβάνει τη θέση του προέδρου επωμίζεται τη 
συνολική ευθύνη για τους χειρισμούς που ακολουθούνται στις 
διάφορες υποθέσεις του Συνδέσμου, όπως ορίζονται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο.  

10.1.3 Επιβλέπει εάν οι αποφάσεις, στόχοι και προτεραιότητες του Διοικητικού 
Συμβουλίου υλοποιούνται.  

10.1.4 Αντιπροσωπεύει δικαστικά, εξώδικα και τις χρηματικές, κτηματικές και 
γενικά σε όλες τις δεσμευτικές συναλλαγές, πράξεις και ενέργειες του 
Συνδέσμου, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος υπογραφής 
οποιουδήποτε εγγράφου.  

10.1.5 Συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου, 
όπως προβλέπεται στο παρόν καταστατικό.  
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10.1.6 Οι συνεδριάσεις θα μπορούν να διοργανώνονται διαδικτυακά.  

 

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παυθεί από τη Γενική Συνέλευση 
του Συνδέσμου για τους πιο κάτω λόγους: 

i. Εάν έχει καταδικασθεί για ποινικό αδίκημα ατιμωτικής ή ηθικής 
αισχρότητας.  

ii. Εάν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση.  

iii. Αντιστρατεύεται τους σκοπούς του Συνδέσμου.  

iv. Συμπεριφέρεται κατά τρόπο που δυσφημίζει το κύρος και την καλή 
φήμη του Συνδέσμου. 

v. Εάν για τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, 
απουσιάζει αδικαιολόγητα.  

vi. Εάν για οποιονδήποτε λόγο παύσει να λειτουργεί/υφίσταται ως 
οντότητα. 

vii. Εάν δεν καταβάλλει τις ετήσιες συνδρομές ή/και άλλες οικονομικές 
υποχρεώσεις προς το Σύνδεσμο.  

Σε περίπτωση παύσης ή αποχώρησης του εκπροσώπου τους στο Διοικητικό 
Συμβούλιο, τότε το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει άμεσα να 
ορίσει νέο εκπρόσωπο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση κένωσης 
θέσης στο Διοικητικό Συμβούλιο για οποιοδήποτε λόγο, τότε δύναται να 
αντικατασταθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από άλλο 
οργανισμό/ Μέλος που είναι υποστηρικτής των στόχων του Συνδέσμου με 
προτεραιότητα στους επιλαχόντες.  

 

10.2 Αντιπρόεδρος 

Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο στα καθήκοντα του σε 
περίπτωση απουσίας, ή κωλύματός του.  

10.3 Γραμματέας 

10.3.1 Ο Γραμματέας τηρεί πλήρως ενημερωμένο μητρώο με τα 
εγγεγραμμένα μέλη, το οποίο επικαιροποιείται τουλάχιστον μια φορά 
τον χρόνο και είναι διαθέσιμο προς επιθεώρηση από τον Έφορο 
Σωματείων και για οποιοδήποτε έχει έννομο συμφέρον, κατόπιν σχετικής 
έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.  

10.3.2 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποτεδήποτε ότι ο αριθμός των μελών 
του Συνδέσμου έχει μειωθεί κάτω από 20, τότε το αργότερο σε ένα μήνα 
ο Γραμματέας ενημερώνει γραπτώς τον Έφορο Σωματείων.  

10.3.3 Ο Γραμματέας τηρεί αρχείο, τηρεί πρακτικά των συναντήσεων και 
γενικά τηρεί αρχείο αλληλογραφίας. 
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10.3.4 Ο Γραμματέας οφείλει να αποστέλλει όλες τις ειδοποιήσεις και τις 
ημερήσιες διατάξεις για τις συναντήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και 
για τις Γενικές Συνελεύσεις. Καλείται να παρίσταται στις συνεδριάσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου και στις Γενικές Συνελεύσεις για σκοπούς 
τήρησης και καταχώρισης των πρακτικών των συνεδριάσεων. Ο 
Γραμματέας οφείλει να διανέμει τα πρακτικά των συνεδριάσεων σε όλα 
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

10.4 Ταμίας  

10.4.1 Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για την τήρηση του ταμείου και για την είσπραξη 
των Συνδρομών. Καλείται να εκτελεί την αποπληρωμή όλων των 
χρεωστικών λογαριασμών του Συνδέσμου. Στο τέλος κάθε οικονομικού 
έτους προνοεί για την ετοιμασία των λογαριασμών χρήσης. Το Διοικητικό 
Συμβούλιο καλείται να παραθέσει τους λογαριασμούς στην Ετήσια Γενική 
Συνέλευση για έγκριση. 

10.4.2 Ο Ταμίας οφείλει να αποστέλλει και καταθέτει αντίγραφο των 
λογαριασμών σε οποιαδήποτε αρμόδια αρχή. 

10.5 Τα εκλεγμένα ή/και επιλεγμένα ή/και διορισμένα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου είναι υπεύθυνα για οποιαδήποτε καθήκοντα τους ανατεθούν από 
το Διοικητικό Συμβούλιο. 

10.6 Τραπεζικοί Λογαριασμοί / Υπογραφές 

Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει τα δικαιώματα υπογραφής και δέσμευσης 
των λογαριασμών του Συνδέσμου. Οποιεσδήποτε επιταγές, ή άλλα έγγραφα 
σχετικά με τους οικονομικούς πόρους και/ή λογαριασμούς του Συνδέσμου 
θα πρέπει να υπογράφονται από δύο (2) τουλάχιστον μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου.. 

10.7 Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέσει οποιεσδήποτε αρμοδιότητες 
και/ή ευθύνες σε οιονδήποτε μέλος του Συνδέσμου. Επίσης, δύναται να 
εκμισθώνει έναντι αμοιβής υπηρεσίες από τρίτα αλλά και συνδεδεμένα με τον 
Σύνδεσμο πρόσωπα για την διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων του. 

 

11. ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

11.1 Οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει χωρίς δικαιολογία 
από τρεις (3) συνεχείς συνεδρίες καλείται γραπτώς να εξηγήσει στο Συμβούλιο 
τους λόγους των απουσιών του και να δηλώσει κατά πόσον προτίθεται να 
συνεχίσει να αποτελεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 

11.2 Σε περίπτωση που το Μέλος δεν ανταποκριθεί, ή το Διοικητικό Συμβούλιο δεν 
κρίνει ικανοποιητική την αιτιολόγηση του, τότε το Μέλος θεωρείται έκπτωτο και 
η θέση του πληρώνεται όπως προνοεί το Καταστατικό. 

 



 

-14- 

 

12. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

12.1 Το Συμβούλιο δικαιούται να διορίζει όσες επιτροπές θεωρεί αναγκαίες για το 
χειρισμό οποιωνδήποτε εξειδικευμένων θεμάτων του Συνδέσμου (Ad-Hoc ή 
άλλες). Αυτές θα αποτελούν είτε μόνιμα είτε έκτακτα όργανα του Συνδέσμου 
ως ήθελε αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.  

12.2 Οι Επιτροπές θα συνέρχονται υπό τον πρόεδρο τους που θα διορίζεται από 
το Διοικητικό  Συμβούλιο. 

Οι επιτροπές θα λειτουργούν πάντα με την καθοδήγηση του Διοικητικού 
Συμβουλίου, και θα πρέπει να υποβάλλουν συχνά έκθεση δραστηριοτήτων 
τους προς το Διοικητικό  Συμβούλιο, σύμφωνα με κανονισμούς που 
εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και που δεν συγκρούονται με τους 
σκοπούς και τις άλλες βασικές πρόνοιες του παρόντος Καταστατικού. 

 

13. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

13.1 Η Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου αποτελεί το ανώτατο όργανο 
του Συνδέσμου και αποφασίζει περί πάσης υποθέσεως αυτού, μη υπαγόμενης 
στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων οργάνων του 
Συνδέσμου.  

13.2 Στη Γενική Συνέλευση των μελών έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλα τα 
εγγεγραμμένα Πλήρη μέλη του Συνδέσμου, τα οποία έχουν εκπληρώσει τις 
οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Σύνδεσμο. 

13.3 Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται τακτικά τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο 
(«Ετήσια») ή εκτάκτως εάν τούτο ήθελε ζητηθεί από το ένα πέμπτο των μελών ή 
από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου («Έκτακτη»), αφού δοθεί 
ειδοποίηση γραπτά ή προφορικά επτά (7) ημέρες προς τα μέλη, τα οποία 
ενημερώνονται για τα θέματα που θα συζητηθούν.  

13.4 Η Ετήσια Γενική Συνέλευση σχολιάζει την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων, κάνει 
εισηγήσεις για τον ετήσιο σχεδιασμό και προϋπολογισμό του Συνδέσμου και 
μπορεί να καθορίσει κατευθυντήριες γραμμές των στρατηγικών αποφάσεων.  

13.5 Κάθε δύο χρόνια η Ετήσια Γενική Συνέλευση είναι και «Εκλογική», δηλαδή είναι 
αρμόδια να εκλέξει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και να διενεργήσει ως 
προς τούτο την εκλογική διαδικασία που περιγράφεται κατωτέρω.  

13.6 Συγκεκριμένα, η διαδικασία της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου ξεκινά 
κατά την Εκλογική Γενική Συνέλευση με την υποβολή υποψηφιοτήτων για 
εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο. Εάν οι ενδιαφερόμενοι είναι πέραν του 
αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τότε θα πρέπει να 
διενεργηθούν εκλογές. Εάν οι ενδιαφερόμενοι είναι ίσοι με τον αριθμό του των 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή λιγότεροι, τότε το Σωματείο δεν διενεργεί 
εκλογές και οι ενδιαφερόμενοι ανακηρύσσονται στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο 
του Σωματείου.  
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13.7 Στην περίπτωση που θα διενεργηθούν εκλογές, ορίζεται μία  τριμελής 
Εφορευτική Επιτροπή. Μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορεί να είναι 
οποιοδήποτε άτομο είναι υποψήφιο για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο.  

13.8 Η Εφορευτική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη διεκπεραίωση της εκλογικής 
διαδικασίας και για όλα τα θέματα που ανακύπτουν σχετικά με τη διαδικασία, 
όπως είναι ο έλεγχος αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του εκλέγειν και 
εκλέγεσθαι για κάποιο μέλος, αλλά και ο τρόπος άσκησης των εκλογικών 
δικαιωμάτων για τα παρευρισκόμενα μέλη είτε μέσω φυσικής παρουσίας είτε 
μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με όσα ορίζει το παρόν Καταστατικό. 

13.9 Η Εφορευτική Επιτροπή είναι υπεύθυνη να καταγράψει το τελικό αποτέλεσμα 
της εκλογικής διαδικασίας και να το παραδώσει στον Προεδρεύοντα της 
Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης. Τα 9 άτομα που θα συγκεντρώσουν τον 
μεγαλύτερο αριθμό ψήφων θα αποτελέσουν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ 
τα επόμενα δύο άτομα θα καταγραφούν ως Επιλαχόντες. Σε περίπτωση 
ισοψηφίας θα πραγματοποιείται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφισάντων. Τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που θα εκλεγούν από την Εκλογική Γενική 
Συνέλευση, εντός 7 (επτά) ημερών από την εκλογή τους, καταρτίζονται σε 
σώμα, δηλαδή εκλέγουν Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία και 5 Μέλη.  

13.10 Απαρτία σε Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι υπάρχει όταν είναι παρόντα 
τουλάχιστον το 50% των Πλήρων Μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, 
συμπεριλαμβανομένων και των μελών που συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης 
σύμφωνα με το άρθρο 14.15 κατωτέρω. Εάν δεν υπάρχει η απαιτούμενη 
απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση αναβάλλεται για μία εβδομάδα και/ή σε άλλη 
ημερομηνία εντός ενός μήνα, που θα αποφασιστεί από τα παρόντα μέλη και 
νέες προσκλήσεις πρέπει να σταλούν εκ νέου. Στην εξ αναβολής Γενική 
Συνέλευση απαρτία θεωρείται ότι υπάρχει όταν είναι παρόντα τουλάχιστον το 
30% των Πλήρων Μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.  

13.11 Για τη λήψη απόφασης μεταβολής των σκοπών του Συνδέσμου απαιτείται 
τουλάχιστον τα ¾ των μελών να είναι παρόντα και σε περίπτωση μη απαρτίας 
η Γενική Συνέλευση αναβάλλεται οπότε στην επόμενη Γενική Συνέλευση μπορεί 
να ληφθεί απόφαση του 1/2 των παρόντων μελών.  

13.12 Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και 
σε περίπτωση απουσίας του ο Αντιπρόεδρος.  

13.13 Οποιοδήποτε μέλος έχει δικαίωμα να παρίσταται και να ψηφίζει σε Γενική 
Συνέλευση, δύναται να συμμετέχει μέσω τηλεδιάσκεψης.  

13.14 Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία 
των παρόντων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, συμπεριλαμβανομένων 
των παρόντων μελών που συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης και επί των 
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης μόνο.  
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14. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

14.1 Είναι στις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου η οργάνωση των 
συνεδριάσεων του Συνδέσμου, η διαμόρφωση του προγράμματος, η 
δημοσιοποίηση των εκδηλώσεων του Συνδέσμου και η αποστολή 
ειδοποιήσεων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο 
επικοινωνίας στα μέλη του Συνδέσμου. Οι λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή 
εκδηλώσεων του Συνδέσμου πρέπει να δημοσιοποιούνται επίσης στην 
ιστοσελίδα του Συνδέσμου, την οποία έχει ευθύνη το Διοικητικό Συμβούλιο να 
ετοιμάσει και να τηρεί ενήμερη.  

14.2 Εκδηλώσεις θα πρέπει να πραγματοποιούνται τουλάχιστον σε ετήσια βάση και 
όταν η διεξαγωγή τους κρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ως απαραίτητη.  

14.3 Τα δικαιώματα εγγραφής, οι χρεώσεις για υπηρεσίες προς τα μέλη καθώς και η 
ετήσια συνδρομή των μελών θα καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου κάθε δύο (2) χρόνια.  

14.4 Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μετά από εισήγηση του Διοικητικού 
Συμβουλίου, μπορεί να ορίζεται επιπλέον συνδρομή για αντιμετώπιση εκτάκτων 
δαπανών. 

14.5 Χωρίς επηρεασμό οποιωνδήποτε άλλων διατάξεων το Διοικητικό Συμβούλιο 
δύναται να αποφασίσει όπως αποδεχθεί οποιαδήποτε χρήματα, ή περιουσία 
ως χορηγίες, ή εισφορές, ή δωρεές προς το Σωματείο.  

14.6 Οι πόροι του Συνδέσμου δύνανται από καιρό εις καιρό να επενδύονται κατά 
την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση οποιαδήποτε εγκεκριμένη 
επενδυτική πολιτική η οποία θα εγκρίνεται τουλάχιστον κάθε τρία (3) χρόνια 
από τη Γενική Συνέλευση. 

14.7 Το τέλος για την εγγραφή μέλους (Πλήρους και Συνεργαζόμενου) στο 
Σύνδεσμο θα καθοριστεί κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει τη συμμετοχή 
Μελών χωρίς χρέωση. 

 

15. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, μπορεί να διορίζει 
έμμισθο προσωπικό για διεκπεραίωση των εργασιών του Συνδέσμου. 

  

16. ΕΛΕΓΚΤΕΣ 

Οι ελεγκτές διορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και οφείλουν να 
παρουσιάζουν σε κάθε Ετήσια Συνέλευση, ή ως ήθελε ζητηθεί από το 
Διοικητικό Συμβούλιο έκθεση για τους εξελεγμένους ετήσιους λογαριασμούς 
και την οικονομική διαχείριση του Συνδέσμου. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την 
υποχρέωση να διαβιβάζει στον Έφορο Σωματείων, το αργότερο εντός εφτά (7) 
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μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους, τους λογαριασμούς και σχετική 
έκθεση του εγκεκριμένου ελεγκτή, όπως προβλέπεται στα εδάφια (1) και (2), του 
άρθρου 49 του Περί Σωματείων Νομου 104(Ι)/2017. Η Ετήσια Γενική Συνέλευση 
μπορεί επίσης να διορίζει εσωτερικούς ελεγκτές από τα μέλη του Συνδέσμου. 

 

17. ΕΚΔΟΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ  

Το Διοικητικό Συμβούλιο τηρουμένων των άρθρων του παρόντος 
καταστατικού έχει εξουσία να εκδώσει, τροποποιήσει και ακυρώσει 
εσωτερικούς κανονισμούς για την καλύτερη λειτουργία των οργάνων του 
Συνδέσμου.  

 

18. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν φέρουν προσωπική ευθύνη για 
οποιαδήποτε απώλεια του Συνδέσμου η οποία απορρέει από την εκτέλεση 
καθηκόντων εκ μέρους του Συνδέσμου, εκτός από οποιαδήποτε απώλεια 
προκύπτει από επίγνωστη/εσκεμμένη μη συμμόρφωση (willful default) και 
δικαιούνται να αποζημιωθούν για όλα τα έξοδα και οποιαδήποτε άλλη νομική 
ευθύνη που προκύπτει στην εκτέλεση των καθηκόντων τους από την 
περιουσία του Συνδέσμου.  

 

19. ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

19.1 Η διάλυση του Συνδέσμου μπορεί να επέλθει μετά από ψήφισμα που υιοθετείται 
ομόφωνα από Έκτακτη  Συνέλευση  στην  οποία  παρίστανται  τουλάχιστον  τα  
¾  των  πλήρων  Μελών  του Συνδέσμου και σύμφωνα με τις  πρόνοιες του περί 
Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου 104/2017 (ως ήθελε τροποποιηθεί ή 
αντικατασταθεί από καιρό σε καιρό). 

19.2 Η  διάλυση  του  Συνδέσμου τίθεται  σε  εφαρμογή  κατά  την  ημέρα  έγκρισης  
του σχετικού ψηφίσματος. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την 
καταγραφή και απογραφή των εσόδων/εξόδων και για τη διευθέτηση των 
εκκρεμουσών υποθέσεων του Συνδέσμου.  

19.3 Σε περίπτωση διάλυσης εάν οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο διατηρηθεί μετά 
την πλήρη εξόφληση των χρεών και των νομικών ευθυνών του Συνδέσμου, με 
απόφαση του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου, θα διατεθεί σε Οργανισμό, ή 
Σωματείο το οποίο εξυπηρετεί τους ίδιους, ή συναφείς σκοπούς, ή ελλείψει 
τέτοιου, σε φιλανθρωπικό(α) ίδρυμα(/τα).   
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20. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

Το Καταστατικό τροποποιείται με έγκριση της Γενικής Συνέλευσης τηρουμένων 
των πιο κάτω: 

20.1 Με γραπτή ειδοποίηση από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου για 
ψήφισμα για οποιαδήποτε τροποποίηση του καταστατικού, μαζί με τα ονόματα 
των μελών από τα  οποία  έχει προταθεί  το ψήφισμα. Η ειδοποίηση μαζί με 
αντίγραφο του προτεινόμενου ψηφίσματος πρέπει να αποσταλεί στα μέλη 
τουλάχιστον εικοσιμία (21) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. 

20.2 Η τροποποίηση του Καταστατικού πρέπει να ψηφιστεί και εγκριθεί τουλάχιστον 
από τα ¾ των Πλήρων Μελών που παρευρίσκονται και έχουν δικαίωμα ψήφου 
στη Γενική Συνέλευση στην οποία προτάθηκε το ψήφισμα για τροποποίηση.  

20.3 Οποιαδήποτε τροποποίηση πρέπει να καταχωρείται στις αρμόδιες αρχές εντός 
εικοσιμία (21) ημερών από την ημερομηνία ψήφισης.  

 

21. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ 

Καμιά απόφαση οποιουδήποτε οργάνου διοικήσεως του Συνδέσμου μπορεί να 
είναι αντίθετη προς απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συνδέσμου. 

 

22. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

Οποιαδήποτε ειδοποίηση δύναται να αποστέλλεται με οποιοδήποτε τρόπο, ή 
μέσο ήθελε κρίνει αναγκαίο και/ή απαραίτητο και/ή ως ήθελε αποφασιστεί από 
το Διοικητικό Συμβούλιο είτε μέσω (α) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, (β) με 
συνηθισμένο ταχυδρομείο (γ) με ανακοίνωσή στον τύπο.  

 

23. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ    

Το καταστατικό τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία εγγραφής του Συνδέσμου. 

 

24. ΕΜΒΛΗΜΑ/ΛΟΓΟΤΥΠΟ  

Ο Σύνδεσμος έχει δική του σφραγίδα και λογότυπο, τοποθετούνται σε κάθε 
επιστολή ή έγγραφο. Καμία επιστολή ή άλλο έγγραφο δεν δεσμεύει το Σύνδεσμο 
αν δεν φέρει το λογότυπο ή την σφραγίδα του. Η σφραγίδα του Συνδέσμου 
απεικονίζεται κατωτέρω: 
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Το παρόν Καταστατικό εγκρίθηκε και ψηφίστηκε από τα Ιδρυτικά Μέλη στη Γενική 
Συνέλευση του Σωματείου που έλαβε χώρα στις 12 Μαρτίου 2021 στη Λευκωσία.  


