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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 
(CYPRUS SAFETY AND HEALTH ASSOCIATION) 

 
Α/Α Υφιστάμενο άρθρο Προτεινόμενη τροποποίηση 

   

1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία “ Σύνδεσμος Ασφάλειας 
και Υγείας Κύπρου "  
(Cyprus Safety and Health Association), με έδρα τη 
Λευκωσία. 
 

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία “ Σύνδεσμος Ασφάλειας 
και Υγείας Κύπρου "  
(Cyprus Safety and Health Association), με έδρα τη 
Λευκωσία. 
 

2 Σκοποί του Συνδέσμου είναι: 
 
Η ενεργός συμβολή και συμμετοχή στις προσπάθειες για 
προστασία και προαγωγή της ασφάλειας και υγείας στην 
εργασία και για πρόληψη κινδύνων για το κοινό γενικότερα  

Αποστολή  Συνδέσμου: 
 
Η ενεργός συμβολή και συμμετοχή στις προσπάθειες για 
προστασία και προαγωγή των θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας 
στην εργασία και για πρόληψη των κινδύνων για το κοινό 
γενικότερα 
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3 Οι σκοποί του Συνδέσμου θα επιδιώκονται 
και επιτυγχάνονται με:  
 
α) την προώθηση, διάδοση, μετάδοση και ανταλλαγή 
γνώσεων, εμπειριών και ιδεών, την οργάνωση συνεδρίων, 
σεμιναρίων, διαλέξεων, συμποσίων, 
 
β) την επιμόρφωση, ενημέρωση και διαφώτιση των 
εργαζομένων και άλλων ομάδων του κοινού γενικότερα, 
 
γ) εκδόσεις, δημοσιεύσεις, τεκμηρίωση και διάδοση 
πληροφοριών.  
 
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 στον τομέα της 
ασφάλειας και υγείας στην Κύπρο, 
 
στ) την παροχή υποστήριξης και τεχνικής καθοδήγησης στα 
μέλη, 
 
ζ) την εξασφάλιση πόρων από συνδρομές Μελών, εισφορές 
και δωρεές και από έσοδα από σεμινάρια, συνέδρια, διαλέξεις 
καθώς και άλλες εκδηλώσεις χωρίς οποιοδήποτε 
κερδοσκοπικό σκοπό. 
 

Ο σκοπός του Συνδέσμου θα επιδιώκεται 
και επιτυγχάνεται με: 
 
α) την προώθηση, διάδοση, μετάδοση και ανταλλαγή 
γνώσεων, εμπειριών και ιδεών, την οργάνωση συνεδρίων, 
σεμιναρίων, διαλέξεων, συμποσίων, 
 
β) την επιμόρφωση, ενημέρωση και διαφώτιση των 
εργαζομένων και άλλων ομάδων του κοινού γενικότερα, 
 
γ) εκδόσεις, δημοσιεύσεις, τεκμηρίωση και διάδοση 
πληροφοριών.  
 
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 στον τομέα της 
ασφάλειας και υγείας στην Κύπρο, 
 
στ) την παροχή υποστήριξης και τεχνικής καθοδήγησης στα 
μέλη, 
 
ζ) την εξασφάλιση πόρων από συνδρομές Μελών, εισφορές 
και δωρεές και από έσοδα από σεμινάρια, συνέδρια, διαλέξεις 
καθώς και άλλες εκδηλώσεις χωρίς οποιοδήποτε 
κερδοσκοπικό σκοπό. 
 
η) την οργάνωση, συμμετοχή και δημιουργία ερευνητικού 
έργου. 
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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, εκδόσεις  
καθώς και διάφορες άλλες εκδηλώσεις, 
 
(ιι) έκτακτες εισφορές και δωρεές. 

 

 
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, εκπαιδευτικά 
προγράμματα, συγχρηματοδοτούμενα ή μη προγράμματα 
εκδόσεις, καθώς και διάφορες άλλες συναφείς εκδηλώσεις, 
 
(ιι) έκτακτες εισφορές και δωρεές 
 
(ιιι) Διαφημίσεις. 
  

 
 

5 Ο Σύνδεσμος δεν έχει κομματικές, συνδικαλιστικές ή 
θρησκευτικές κατευθύνσεις και οι εκδηλώσεις και 
δραστηριότητες του δεν θα διέπονται από οποιαδήποτε 
συναφή σκοπιμότητα  
 

Ο Σύνδεσμος δεν έχει κομματικές, συνδικαλιστικές ή 
θρησκευτικές κατευθύνσεις και οι εκδηλώσεις και 
δραστηριότητες του δεν θα διέπονται από οποιαδήποτε 
συναφή σκοπιμότητα  
 

Ο Σύνδεσμος είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός που 
διέπεται από τον Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για άλλα 
Συναφή Θέματα Νόμο του 2017 Ν. 104(Ι)/2017 ή όπως αυτός 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται. Νοείται ότι σε περίπτωση 
κατά την οποία προκύπτει ζήτημα το οποίο δεν ρυθμίζεται 
από το Καταστατικό, εφαρμόζεται, αν υπάρχει, σχετική 
πρόνοια του πιο πάνω Νόμου. 
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6 Μέλη : 
 
Τα Μέλη του Συνδέσμου κατατάσσονται στις ακόλουθες 
κατηγορίες: 
 
α) Πλήρες Μέλος : 
Πρόσωπα με τέτοια ακαδημαϊκά προσόντα, πείρα η 
δραστηριότητα που θα θεωρηθούν κατάλληλα και επαρκή 
από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου και τα οποία 
έχουν επαγγελματική δραστηριότητα και/ή ενδιαφέροντα κατά 
κύριο λόγο σε θέματα ασφάλειας και υγείας. 
β) Συνδεδεμένο Μέλος : Πρόσωπα που έχουν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για τα θέματα της ασφάλειας και υγείας ή 
αποτελεί μέρος των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων. 
γ) Επίτιμο Μέλος : Πρόσωπα τα οποία είχαν ιδιαίτερη 
προσφορά στον τομέα της ασφάλειας και υγείας. 
δ)  Επίτιμος Πρόεδρος :  Πρόσωπα που υπηρέτησαν το 
Σύνδεσμο από τη θέση του Προέδρου και που κατά τη 
διάρκεια της θητείας τους είχαν ιδιαίτερα σημαντική 
προσφορά τόσο προς το Σύνδεσμο όσο και προς τον τομέα 
της Ασφάλειας και Υγείας. 
 

Μέλη : 
 
Τα Μέλη του Συνδέσμου κατατάσσονται στις ακόλουθες 
κατηγορίες: 
 
α) Μέλος : 
Πρόσωπο με τέτοια ακαδημαϊκά προσόντα και/ή πείρα ή 
δραστηριότητα και που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα 
θέματα της ασφάλειας και υγείας ή αποτελεί μέρος των 
επαγγελματικών του δραστηριοτήτων και το οποίο θα 
θεωρηθεί κατάλληλο και επαρκές από το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Συνδέσμου. 
 
(β) Επίτιμο Μέλος : Πρόσωπο που προτείνεται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο και καθορίζεται ύστερα από έγκριση της 
Γενικής Συνέλευσης και το οποίο είχε ιδιαίτερη προσφορά 
στον τομέα της Ασφάλειας και Υγείας. 
 
(γ) Επίτιμος Πρόεδρος : Πρόσωπο που προτείνεται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο και καθορίζεται ύστερα από έγκριση της 
Γενικής Συνέλευσης και το οποίο υπηρέτησε το Σύνδεσμο 
από τη θέση του Προέδρου και κατά τη διάρκεια της θητείας 
του είχε ιδιαίτερα σημαντική προσφορά τόσο προς το 
Σύνδεσμο όσο και προς τον τομέα της Ασφάλειας και Υγείας. 

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 ψηφίζουν, να εκλέγουν και να εκλέγονται. 
Επίσης υποχρεούνται να τηρούν το Καταστατικό του 
Συνδέσμου, να εξυπηρετούν τους σκοπούς του και να 
συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων 

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών: 
 
α) Μέλη: Συμμετέχουν δραστήρια και ενεργά σε όλες τις 
εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Συνδέσμου και έχουν το 
δικαίωμα να ψηφίζουν, να εκλέγουν και να εκλέγονται. Επίσης 
υποχρεούνται να τηρούν το Καταστατικό του Συνδέσμου, να 
εξυπηρετούν τους σκοπούς του και να συμμορφώνονται με 
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του. 
 
β) Συνδεδεμένα Μέλη: Έχουν τα ίδια δικαιώματα και 
υποχρεώσεις με τα Πλήρη Μέλη εκτός από το δικαίωμα να 
ψηφίζουν, να εκλέγουν και να εκλέγονται. 
 
γ) Επίτιμα Μέλη: Συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του 
Συνδέσμου, αλλά δεν έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν να 
εκλέγουν και να εκλέγονται. Συμμετέχουν στις Γενικές 
Συνελεύσεις μόνο κατόπιν προσκλήσεως και δεν 
υποχρεούνται να καταβάλλουν οποιοδήποτε δικαίωμα 
εγγραφής ή ετήσια συνδρομή. 
 
Νοείται ότι σε περίπτωση που Επίτιμο Μέλος ήταν 
προηγουμένως Πλήρες Μέλος του Συνδέσμου και επιθυμεί να 
συνεχίσει να ασκεί τα δικαιώματά του Πλήρους Μέλους και 
μετά την ανακήρυξη του σε Επίτιμο Μέλος, μπορεί να το 
πράξει. Σε τέτοια περίπτωση υπόκειται σε όλες τις πρόνοιες 
του παρόντος Καταστατικού και καταβάλλει επίσης την ετήσια 
συνδρομή. 
 

τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του. 
 
β) Επίτιμα Μέλη \ Επίτιμοι Πρόεδροι: Συμμετέχουν στις 
εκδηλώσεις του Συνδέσμου, αλλά δεν έχουν το δικαίωμα να 
ψηφίζουν να εκλέγουν και να εκλέγονται. Συμμετέχουν στις 
Γενικές Συνελεύσεις μόνο κατόπιν προσκλήσεως και δεν 
υποχρεούνται να καταβάλλουν οποιοδήποτε δικαίωμα 
εγγραφής ή ετήσια συνδρομή. 
 
Νοείται ότι σε περίπτωση που Επίτιμο Μέλος ή Επίτιμος 
Πρόεδρος ήταν προηγουμένως Μέλος του Συνδέσμου και 
επιθυμεί να συνεχίσει να ασκεί τα δικαιώματά του Μέλους και 
μετά την ανακήρυξη του σε Επίτιμο Μέλος ή Επίτιμο 
Πρόεδρο, 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 πρέπει να υποβάλλει αίτηση 
σε ειδικό έντυπο που ετοιμάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο 
του Συνδέσμου. Κάθε υποψηφιότητα μέλους πρέπει να 
υποστηρίζεται από δύο Πλήρη Μέλη του Συνδέσμου. 
β) Τα Συνδεδεμένα Μέλη του Συνδέσμου, μπορούν να 
αποτείνονται για εγγραφή ως Πλήρη Μέλη με αίτηση τους 
προς το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως προνοείτε στο άρθρο 
8(α) πιο πάνω. 

Εγγραφή Μελών: 
 
α) Κάθε υποψήφιος για εγγραφή πρέπει να υποβάλλει αίτηση 
σε ειδικό έντυπο που ετοιμάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο 
του Συνδέσμου. 
 
β) Κάθε αίτηση για εγγραφή μέλους, θα εξετάζεται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη του συνεδρία που 
ακολουθεί την υποβολή της αίτησης.  
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γ) Κάθε αίτηση για εγγραφή μέλους ή μεταφοράς σε άλλη 
τάξη μέλους, θα εξετάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην 
πρώτη του συνεδρία που ακολουθεί την υποβολή της 
αίτησης. 
 
δ) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να στηρίζει την 
απόφαση του πάνω σε κατευθυντήριες γραμμές και/ή ειδικά 
κριτήρια που εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Η 
απόφαση του Συμβουλίου κοινοποιείται γραπτώς στον αιτητή. 
 

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να στηρίζει την 
απόφαση του πάνω σε κατευθυντήριες γραμμές και/ή ειδικά 
κριτήρια που εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Η 
απόφαση του Συμβουλίου κοινοποιείται γραπτώς στον αιτητή. 
 

9 Συνδρομές, δικαιώματα εγγραφής :  
 
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, τότε το δικαίωμα εγγραφής μαζί με τα 
τυχόν υποβληθέντα έγγραφα επιστρέφονται στον αιτητή. Σε 
περίπτωση έγκρισης της αίτησης, τότε εκτός από το δικαίωμα 
εγγραφής, το μέλος καταβάλλει μέσα σε ένα μήνα από τη 
γνωστοποίηση της έγκρισης της αίτησής του και την ετήσια 
συνδρομή. Νοείται ότι για μεταφορά από άλλη τάξη δεν 
απαιτείται δικαίωμα εγγραφής. 
 

Συνδρομές, δικαιώματα εγγραφής :  
 
Οι ετήσιες συνδρομές των μελών, που προτείνονται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο και καθορίζονται ύστερα από έγκριση 
της Γενικής Συνέλευσης, καταβάλλονται στον ταμία εντός του 
εκάστοτε τρέχοντος έτους. 
 
Τα δικαιώματα εγγραφής, προτείνονται και καθορίζονται 
όπως πιο πάνω, και καταβάλλονται με την υποβολή της 
αίτησης εγγραφής. Το τέλος δικαιώματος εγγραφής αναλογεί 
στο καθ’ υπολογισμό διοικητικό κόστος και δεν επιστρέφεται 
είτε η αίτηση εγκριθεί είτε απορριφθεί.  
 
Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης, το μέλος καταβάλλει 
μέσα σε ένα μήνα από τη γνωστοποίηση της έγκρισης της 
αίτησης του και την ετήσια συνδρομή.  
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10 Παραίτηση, αποβολή και διαγραφή μελών: 
 
α) Κάθε μέλος μπορεί με επιστολή του προς το Διοικητικό 
Συμβούλιο να παραιτηθεί από μέλος του Συνδέσμου, χωρίς 
δικαίωμα οποιασδήποτε απαίτησης από το Σύνδεσμο. 
 
β) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να 
παραιτηθεί, αφού υποβάλει γραπτώς με επιστολή του στο 
Διοικητικό Συμβούλιο τη παραίτηση του.  
 
γ) Οποιοδήποτε μέλος μπορεί να αποβληθεί από το 
Σύνδεσμο, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης που λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία. 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 με την καταδίκη του από 
Δικαστήριο για σοβαρό παράπτωμα. Η διαδικασία θα 
ρυθμίζεται από Κανονισμούς που θα ετοιμάσει το Διοικητικό 
Συμβούλιο και θα εγκριθούν από Γενική Συνέλευση. Νοείται 
ότι κανένα μέλος δε θα αποβάλλεται χωρίς τη θετική ψήφο 
του 1/3 των παρόντων. 
δ) Οποιοδήποτε μέλος καθυστερεί αδικαιολόγητα την 
καταβολή της ετήσιας συνδρομής του όπως προβλέπεται από 
το άρθρο (9), για περίοδο πέραν των τριών (3) ετών, 
διαγράφεται από το μητρώο των μελών και μεταφέρεται σε 
κατάλογο μη ενεργών μελών. Αν σε διάστημα ενός έτους, από 
τη λήξη της τριετής περιόδου και ύστερα από υπενθύμιση 
που του γίνεται γραπτώς με συστημένη επιστολή στη 
διεύθυνση που έχει δηλώσει,  παραλείψει την τακτοποίηση 

Παραίτηση, αποβολή και διαγραφή μελών: 
 
α) Κάθε μέλος μπορεί με επιστολή του προς το Διοικητικό 
Συμβούλιο να παραιτηθεί από μέλος του Συνδέσμου, χωρίς 
δικαίωμα οποιασδήποτε απαίτησης η οποία ενδεχομένως να 
προκύπτει από τη συμμετοχή του ως μέλος του Συνδέσμου.  
 
β) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να 
παραιτηθεί, αφού υποβάλει γραπτώς με επιστολή του στο 
Διοικητικό Συμβούλιο τη παραίτηση του.  
 
γ) Οποιοδήποτε μέλος μπορεί να αποβληθεί από το 
Σύνδεσμο, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης που λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία. 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 με την καταδίκη του από 
Δικαστήριο για αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική 
αισχρότητα. Η διαδικασία θα ρυθμίζεται από Κανονισμούς 
που θα ετοιμάσει το Διοικητικό Συμβούλιο και θα εγκριθούν 
από Γενική Συνέλευση. Νοείται ότι κανένα μέλος δε θα 
αποβάλλεται χωρίς τη θετική ψήφο των 2/3 των παρόντων.   
 
δ) Οποιοδήποτε μέλος καθυστερεί αδικαιολόγητα την 
καταβολή της ετήσιας συνδρομής του όπως προβλέπεται από 
το άρθρο (9), για περίοδο πέραν των τριών (3) ετών, 
διαγράφεται από το μητρώο των μελών και μεταφέρεται σε 
κατάλογο μη ενεργών μελών. Αν σε διάστημα ενός έτους, από 
τη λήξη της τριετούς περιόδου και ύστερα από υπενθύμιση 



 8 

Α/Α Υφιστάμενο άρθρο Προτεινόμενη τροποποίηση 

   

των οφειλών του, διαγράφεται αυτόματα από Μέλος του 
Συνδέσμου. Σε περίπτωση που το μέλος πιστεύει ότι η 
διαγραφή του ήταν αδικαιολόγητη μπορεί να προσφύγει στην 
αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση, η απόφαση της οποίας, 
που λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία, είναι τελεσίδικη. Σε 
περίπτωση που διαγραμμένο μέλος επιθυμεί την εγγραφή του 
ξανά, τότε εφαρμόζονται οι πρόνοιες των άρθρων 8 και 9. 

που του γίνεται γραπτώς με συστημένη επιστολή στη 
διεύθυνση που έχει δηλώσει, παραλείψει την τακτοποίηση 
των οφειλών του εντός 15 ημερών από τη λήψη της 
διπλοσυστημένης επιστολής, διαγράφεται αυτόματα από 
Μέλος του Συνδέσμου. Σε περίπτωση που το μέλος πιστεύει 
ότι η διαγραφή του ήταν αδικαιολόγητη μπορεί να προσφύγει 
στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση, η απόφαση της 
οποίας, που λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία, είναι 
τελεσίδικη. Σε περίπτωση που διαγραμμένο μέλος επιθυμεί 
την εγγραφή του ξανά, τότε εφαρμόζονται οι πρόνοιες των 
άρθρων 8 και 9. 
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11 Γενικές Συνελεύσεις: 
 
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 
στέλλεται προς τα μέλη 21 τουλάχιστον μέρες πριν από την 
καθορισμένη ημερομηνία και αναφέρει τον τόπο και χρόνο της 
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και την ημερήσια 
διάταξη. Τα μέλη μπορούν να υποβάλουν θέματα για 
συζήτηση με επιστολή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο 
τουλάχιστον δύο (2) μέρες πριν την καθορισμένη ημερομηνία. 
 
γ) Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις μπορεί να συγκληθούν από 
το Διοικητικό Συμβούλιο όταν παρίσταται ανάγκη ή και ύστερα 
από ενυπόγραφη αίτηση του ενός τρίτου (1/3) των μελών. Για 
τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις δίνεται γραπτή ή προφορική 
ειδοποίηση τουλάχιστον 5 ημερών. 
 
δ) Απαρτία υπάρχει αν παρευρίσκονται στη Γενική Συνέλευση 
περισσότερα από το ήμισυ των πλήρων μελών που είναι 
ταμιακά εντάξει. Αν κατά την καθορισμένη ώρα δεν υπάρχει 
απαρτία, η Συνέλευση αναβάλλεται για 1/2 ώρα. Μετά την 
παρέλευση της αναβολής για μισή ώρα όσα Μέλη 
παρευρίσκονται αποτελούν απαρτία. 
 
ε) Των Γενικών Συνελεύσεων, προεδρεύει ο Πρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου, και τα πρακτικά τηρεί ο Γραμματέας 
του Διοικητικού Συμβουλίου. Για τη διεξαγωγή εκλογών, 

Γενικές Συνελεύσεις: 
 
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 
στέλλεται προς τα μέλη 21 τουλάχιστον μέρες πριν από την 
καθορισμένη ημερομηνία και αναφέρει τον τόπο και χρόνο της 
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, καθώς και την ημερήσια 
διάταξη. Τα μέλη μπορούν να υποβάλουν θέματα για 
συζήτηση με επιστολή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο 
τουλάχιστον δύο (2) μέρες πριν την καθορισμένη ημερομηνία. 
 
γ) Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις μπορεί να συγκληθούν από 
το Διοικητικό Συμβούλιο όταν παρίσταται ανάγκη ή και ύστερα 
από ενυπόγραφη αίτηση του ενός τρίτου (1/3) των μελών. Για 
τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις δίνεται γραπτή ή προφορική 
ειδοποίηση τουλάχιστον 5 ημερών. 
 
δ) Ανεξάρτητα από την πρόνοια της πρώτης παραγράφου του 
Άρθρου 9, απαρτία υπάρχει αν παρευρίσκονται στη Γενική 
Συνέλευση περισσότερα από το ήμισυ των μελών που έχουν 
τακτοποιημένες τις οικονομικές οφειλές τους προς τον 
Σύνδεσμο πριν την Γενική Συνέλευση ή άλλη Εκλογική 
Συνέλευση. Αν κατά 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. 
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εκλέγονται Προεδρεύων, και δύο Έφοροι Εκλογών από τη 
Συνέλευση, οι οποίοι δεν είναι υποψήφιοι. 
 
στ) Οι αποφάσεις στις Γενικές Συνελεύσεις παίρνονται με 
ανύψωση του χεριού και γι' αυτές απαιτείται απλή πλειοψηφία 
εκτός από τις περιπτώσεις που το Καταστατικό προνοεί 
διαφορετικά. 
 
ζ) Κάθε Πλήρες Μέλος έχει δικαίωμα μιας ψήφου. 

ε) Των Γενικών Συνελεύσεων, προεδρεύει ο Πρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου, και τα πρακτικά τηρεί ο Γραμματέας 
του Διοικητικού Συμβουλίου. Για τη διεξαγωγή εκλογών, 
εκλέγονται Προεδρεύων, και δύο Έφοροι Εκλογών από τη 
Συνέλευση, οι οποίοι δεν είναι υποψήφιοι. 
 
στ) Οι αποφάσεις στις Γενικές Συνελεύσεις παίρνονται με 
φανερή ψηφοφορία και γι' αυτές απαιτείται απλή πλειοψηφία 
εκτός από τις περιπτώσεις που το Καταστατικό προνοεί 
διαφορετικά. 
 
ζ) Κάθε Πλήρες Μέλος έχει δικαίωμα μιας ψήφου. 

12 Διοικητικό Συμβούλιο :  
 
α) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από: 
 
ι) Τον Πρόεδρο 
ιι) Το Γραμματέα 
ιιι) Τον Ταμία, και 
ιν) 4 Συμβούλους 
 
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 θέση του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 
 
γ) Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου γίνονται με μυστική ψηφοφορία. 

Διοικητικό Συμβούλιο :  
 
α) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από: 
 
ι) Τον Πρόεδρο 
ιι) Το Γραμματέα 
ιιι) Τον Ταμία, και 
ιν) 4 Συμβούλους 
 
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 θέση του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 
 
γ) Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου γίνονται με μυστική ψηφοφορία. 
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δ) Υποψηφιότητα μπορεί να θέσει οποιοδήποτε Πλήρες 
Μέλος με τακτοποιημένες τις ταμιακές υποχρεώσεις του προς 
το Σύνδεσμο και το οποίο είναι μέλος του Συνδέσμου για 
περίοδο ενός (1) τουλάχιστο έτους πριν από την ημερομηνία 
της εκλογής.  
 
ε) 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 ισοψηφούντων υποψηφίων. Επίσης 
θεωρούνται ως επιλαχόντες, μέχρι τρεις υποψήφιοι, που δεν 
έχουν εκλεγεί και συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό 
ψήφων από εκείνων που δεν εκλεγήκανε. 
 
στ) Τα εκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 
συνέρχονται το αργότερο σε μια βδομάδα από την εκλογή 
τους για καταρτισμό σε σώμα. 
 
ζ) Σε περίπτωση χηρείας έδρας του Συμβουλίου, γίνεται 
αναπλήρωση της από τον εκάστοτε πρώτο επιλαχόντα. Σε 
περίπτωση που δεν υπάρχουν επιλαχόντες ή που οι 
επιλαχόντες δεν αποδέχονται εκλογή, τότε κηρύσσονται 
αναπληρωματικές εκλογές σύμφωνα με τις πρόνοιες του 
άρθρου 12 (β). 
 
η) Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται παραιτημένο αν 
ταυτόχρονα κενωθούν για οποιοδήποτε λόγο τέσσερις από τις 
έδρες του. Σε τέτοια περίπτωση, διεξάγονται εκλογές για την 
ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, για το υπόλοιπο της 
θητείας του. 

 
δ) Υποψηφιότητα μπορεί να θέσει οποιοδήποτε Πλήρες 
Μέλος με τακτοποιημένες τις ταμιακές υποχρεώσεις του προς 
το Σύνδεσμο και το οποίο είναι μέλος του Συνδέσμου για 
περίοδο ενός (1) τουλάχιστο έτους πριν από την ημερομηνία 
της εκλογής.  
 
ε) 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 ισοψηφούντων υποψηφίων. Επίσης 
θεωρούνται ως επιλαχόντες, μέχρι τρεις υποψήφιοι, που δεν 
έχουν εκλεγεί και συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό 
ψήφων από εκείνων που δεν εκλεγήκανε. 
 
στ) Τα εκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 
συνέρχονται το αργότερο σε 15 ημέρες από την εκλογή τους 
για καταρτισμό σε σώμα. 
 
ζ) Σε περίπτωση κενωθείσας ή μη καταληφθείσας έδρας του 
Συμβουλίου, γίνεται αναπλήρωση της από τον εκάστοτε 
πρώτο επιλαχόντα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν 
επιλαχόντες ή που οι επιλαχόντες δεν αποδέχονται εκλογή, 
τότε κηρύσσονται αναπληρωματικές εκλογές σύμφωνα με τις 
πρόνοιες του άρθρου 12 (β). 
 
η) Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται παραιτημένο αν 
ταυτόχρονα κενωθούν για οποιοδήποτε λόγο τέσσερις από τις 
έδρες του. Σε τέτοια περίπτωση, διεξάγονται εκλογές για την 
ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, για το υπόλοιπο της 
θητείας του. 
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θ) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο σε 
τακτικές συνεδρίες μια φορά τον μήνα. Συνέρχεται επίσης σε 
έκτακτες συνεδρίες όποτε παραστεί ανάγκη, με απόφαση του 
Προέδρου, είτε αν το ζητήσουν τουλάχιστο 3 από το 7 μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου γραπτώς. 
 
ι) Κατά τις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου υπάρχει 
απαρτία όταν τέσσερα (4) από τα 7 μέλη του είναι παρόντα. 
 
κ) Μέλος του Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από 
τρεις συνολικά συνεδρίες, τακτικές ή έκτακτες, μέσα σε ένα 
χρόνο θεωρείται παραιτημένο. 
 
λ) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συστήνει υπεπιτροπές 
για διάφορα εξειδικευμένα θέματα. Κάθε υπεπιτροπής 
προεδρεύει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
 

 
θ) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο σε 
τακτικές συνεδρίες. Συνέρχεται επίσης σε έκτακτες συνεδρίες 
όποτε παραστεί ανάγκη, με απόφαση του Προέδρου, είτε αν 
το ζητήσουν τουλάχιστο 3 από το 7 μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου γραπτώς. 
 
ι) Κατά τις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου υπάρχει 
απαρτία όταν τέσσερα (4) από τα 7 μέλη του είναι παρόντα. 
 
κ) Μέλος του Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από 
τρεις συνολικά συνεδρίες, τακτικές ή έκτακτες, μέσα σε ένα 
χρόνο θεωρείται παραιτημένο. 
 
λ) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συστήνει 
συμβουλευτικές επιτροπές (ad-hoc) για διάφορα 
εξειδικευμένα θέματα. Κάθε επιτροπής προεδρεύει μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο μέλος το οποίο λαμβάνει την 
έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
μ) το ίδιο μέλος δεν μπορεί να είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο 
για περισσότερο από τρεις συνεχόμενες θητείες. Νοείται ότι, η 
πρόνοια αυτή μπορεί να παρακαμφθεί στην περίπτωση κατά 
την οποία δεν υπάρχει ενδιαφέρον από άλλα μέλη για το 
Διοικητικό Συμβούλιο. 

13 Καθήκοντα Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 
 
α) Καθήκοντα Προέδρου 
 
Προεδρεύει στις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου και 
στις Γενικές Συνελεύσεις, εκτός από τις περιπτώσεις που το 

Καθήκοντα Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 
 
α) Καθήκοντα Προέδρου 
 
Προεδρεύει στις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου και 
στις Γενικές Συνελεύσεις, εκτός από τις περιπτώσεις που το 
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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 το 
Σύνδεσμο εκτός άν αποφασιστεί διαφορετικά. Ετοιμάζει και 
καταθέτει στην Τακτική Γενική Συνέλευση την Έκθεση 
πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντιπροσωπεύει 
τον Σύνδεσμο μαζί με το Γραμματέα, δικαστικά και εξώδικα. 
 
β) Καθήκοντα Γραμματέα 
Είναι υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών των 
συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών 
Συνελεύσεων. 
Διεξάγει την αλληλογραφία, τηρεί το αρχείο και φυλάσσει τη 
σφραγίδα του Συνδέσμου. Αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν 
αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Τηρεί το μητρώο των μελών 
του Συνδέσμου. Αποστέλλει ειδοποιήσεις για τη σύγκληση 
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. 
 
γ) Νοείται ότι για τυπικής φύσεως ζητήματα, τόσο ο Πρόεδρος 
όσο και ο Γραμματέας, μπορούν να υπογράφουν από μόνοι 
τους. 
 
δ) Καθήκοντα Ταμία 
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 

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 το 
Σύνδεσμο εκτός άν αποφασιστεί διαφορετικά. Ετοιμάζει και 
καταθέτει στην Τακτική Γενική Συνέλευση την Έκθεση 
πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντιπροσωπεύει 
τον Σύνδεσμο μαζί με το Γραμματέα, δικαστικά και εξώδικα. 
 
β) Καθήκοντα Γραμματέα 
Είναι υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών των 
συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών 
Συνελεύσεων. 
Διεξάγει την αλληλογραφία, τηρεί το αρχείο και φυλάσσει τη 
σφραγίδα του Συνδέσμου. Αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν 
αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Τηρεί το μητρώο των μελών 
του Συνδέσμου. Αποστέλλει ειδοποιήσεις για τη σύγκληση 
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. 
 
γ) Νοείται ότι για τυπικής φύσεως ζητήματα, τόσο ο Πρόεδρος 
όσο και ο Γραμματέας, μπορούν να υπογράφουν από μόνοι 
τους. 
 
δ) Καθήκοντα Ταμία 
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 
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στοιχείων του Συνδέσμου. Είναι υπεύθυνος για την ασφαλή 
φύλαξη των χρημάτων του Ταμείου τα οποία και καταθέτει σε 
τραπεζικό λογαριασμό εντός 7 ημερών από την είσπραξη 
τους, στο όνομα του Συνδέσμου. Υπογράφει μαζί με τον 
Πρόεδρο τις επιταγές που εκδίδει ο Σύνδεσμος. Ο Ταμίας 
δυνατόν να τηρεί σε μετρητά ποσό μέχρι £ 50. Ετοιμάζει και 
υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση 
αναλυτική οικονομική κατάσταση του Συνδέσμου. Ενημερώνει 
το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε τρεις μήνες για την ταμιακή 
κατάσταση του Συνδέσμου. Αντικαθιστά το Γραμματέα όταν 
αυτός απουσιάζει. 
 
ε) Καθήκοντα Συμβούλων του Διοικητικού Συμβουλίου 
Διεκπεραιώνουν οποιαδήποτε εργασία τους ανατεθεί από το 
Διοικητικό Συμβούλιο και αναπληρούν όταν χρειάζεται το 

Γραμματέα ή τον Ταμία του Συνδέσμου. 
 

στοιχείων του Συνδέσμου. Είναι υπεύθυνος για την ασφαλή 
φύλαξη των χρημάτων του Ταμείου τα οποία και καταθέτει σε 
τραπεζικό λογαριασμό εντός 7 ημερών από την είσπραξη 
τους, στο όνομα του Συνδέσμου. Υπογράφει μαζί με τον 
Πρόεδρο τις επιταγές που εκδίδει ο Σύνδεσμος. Ο Ταμίας 
δυνατόν να τηρεί σε μετρητά ποσό μέχρι €150. Ετοιμάζει και 
υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση 
αναλυτική οικονομική κατάσταση του Συνδέσμου. Ενημερώνει 
το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε τρεις μήνες για την ταμιακή 
κατάσταση του Συνδέσμου. Αντικαθιστά το Γραμματέα όταν 
αυτός απουσιάζει. 
 
ε) Καθήκοντα Συμβούλων του Διοικητικού Συμβουλίου 
Διεκπεραιώνουν οποιαδήποτε εργασία τους ανατεθεί από το 
Διοικητικό Συμβούλιο και αναπληρούν όταν χρειάζεται το 

Γραμματέα ή τον Ταμία του Συνδέσμου. 
 

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 σωματείου 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 σωματείου 
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. 

14 Παύση μελών Διοικητικού Συμβουλίου 
 
Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 12(η) και 12(κ) 

Παύση μελών Διοικητικού Συμβουλίου 
 
Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 12(η) και 12(κ) 
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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 της 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. Σε τέτοια 
περίπτωση το Μέλος πρέπει να υποβάλει προς το Διοικητικό 
Συμβούλιο πλήρως τεκμηριωμένη εισήγηση τουλάχιστο 10 
μέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. 
 

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 της 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. Σε τέτοια 
περίπτωση το Μέλος πρέπει να υποβάλει προς το Διοικητικό 
Συμβούλιο πλήρως τεκμηριωμένη εισήγηση τουλάχιστο 10 
μέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. 
 
Νοείται ότι δύναται να παυθεί με απόφαση της Γενικής ή 
Έκτακτης Συνέλευσης εάν καταδικασθεί από αρμόδιο 
Δικαστήριο για αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική 
αισχρότητα 

15 Καταστατικό 
 
α) Το Καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί, ακυρωθεί ή 
αντικατασταθεί μόνο με απόφαση Καταστατικής Συνέλευσης. 
 
β) Η Καταστατική Συνέλευση αποτελεί απαρτία άν 
παρευρίσκονται περισσότερα από τα 2/3 των ταμιακά εντάξει 
μελών. 
 
γ) Οι αποφάσεις της Καταστατικής Συνέλευσης λαμβάνονται 
με πλειοψηφία 2/3 των παρευρισκομένων μελών που έχουν 
δικαίωμα ψήφου, εκτός για μεταβολή των σκοπών του 
Συνδέσμου όπου απαιτείται η απόφαση των 3/4 των ταμειακά 
εντάξει μελών του Συνδέσμου. 
 

Καταστατικό 
 
α) Το Καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί, ακυρωθεί ή 
αντικατασταθεί μόνο με απόφαση Καταστατικής Συνέλευσης. 
 
β) Ανεξάρτητα από την πρόνοια της πρώτης παραγράφου του 
Άρθρου 9, η Καταστατική Συνέλευση αποτελεί απαρτία αν 
παρευρίσκονται περισσότερα από τα 2/3 των μελών που 
έχουν πριν την Καταστατική Συνέλευση τακτοποιημένες τις 
οικονομικές οφειλές του προς τον Σύνδεσμο. 
 
γ) Οι αποφάσεις της Καταστατικής Συνέλευσης λαμβάνονται 
με πλειοψηφία 2/3 των παρευρισκομένων μελών που έχουν 
δικαίωμα ψήφου, εκτός για μεταβολή της αποστολής του 
Συνδέσμου όπου απαιτείται η απόφαση των 3/4 των μελών 
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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. 
 
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. 
 

που έχουν τακτοποιημένες τις οικονομικές οφειλές τους προς 
τον Σύνδεσμο. 
 
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. Νοείται ότι ενώπιον της Γενικής 
Συνέλευσης τίθενται προς ψήφιση οι προτεινόμενες ερμηνείες 
και ισχύει εκείνη που θα εξασφαλίσει τις περισσότερες 
ψήφους. τον Σύνδεσμο . 
 
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 που δείγμα της 
φαίνεται πιο κάτω: 
 

Έμβλημα - Σφραγίδα 
 
Ο Σύνδεσμος έχει έμβλημα και σφραγίδα που δείγμα της 
φαίνεται πιο κάτω: 
 
 
Έχει ετοιμαστεί νέο λογότυπο το οποίο θα προταθεί στην 
Καταστατική Συνέλευση. 
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17 Έλεγχος λογαριασμών 
 
Για σκοπούς ελέγχου των λογαριασμών του Συνδέσμου, 
εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση κατά την οποία 
γίνεται η εκλογή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, 
διμελής ελεγκτική επιτροπή από τα Πλήρη Μέλη του 
Συνδέσμου και/ή ορίζεται ελεγκτής. Οι εκθέσεις τις ελεγκτικής 
επιτροπής ή του ελεγκτή υποβάλλονται σε κάθε Τακτική 
Γενική Συνέλευση ή αν κριθεί αναγκαίο και σε Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση. Σε περίπτωση που θα φανεί οποιαδήποτε 
αμέλεια, κατάχρηση ή απάτη, η Συνέλευση δικαιούται να 
ζητήσει από τον/τους υπεύθυνο/ους να επανορθώσουν 
οποιαδήποτε ζημιά. Σε περίπτωση άρνησης, ο Σύνδεσμος 
δικαιούται να πάρει τα αναγκαία δικαστικά μέτρα. 
 

Έλεγχος λογαριασμών 
 
Για σκοπούς ελέγχου των λογαριασμών του Συνδέσμου, 
εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση κατά την οποία 
γίνεται η εκλογή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, 
διμελής ελεγκτική επιτροπή από τα Πλήρη Μέλη του 
Συνδέσμου και/ή ορίζεται ελεγκτής. Οι εκθέσεις τις ελεγκτικής 
επιτροπής ή και του ελεγκτή υποβάλλονται σε κάθε Τακτική 
Γενική Συνέλευση ή αν κριθεί αναγκαίο και σε Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση. Σε περίπτωση που θα φανεί οποιαδήποτε 
αμέλεια, κατάχρηση ή απάτη, η Συνέλευση δικαιούται να 
ζητήσει από τον/τους υπεύθυνο/ους να επανορθώσουν 
οποιαδήποτε ζημιά. Σε περίπτωση άρνησης, ο Σύνδεσμος 
δικαιούται να πάρει τα αναγκαία δικαστικά μέτρα. 
 

18 Διάλυση 
 

Διάλυση 
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Ο Σύνδεσμος διαλύεται: 
 
α) Αν ο αριθμός των μελών που είναι ταμιακά εντάξει, είναι 
κάτω των είκοσι (20). 
 
β) Αν αποφασιστεί έτσι από Γενική Συνέλευση που 
συγκλήθηκε ειδικά για το θέμα. Τέτοια απόφαση λαμβάνεται 
μόνο ύστερα από μυστική ψηφοφορία και πλειοψηφία των 3/4 
των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, και που είναι ταμιακά 
εντάξει. 
 
γ) Σε περίπτωση διάλυσης του Συνδέσμου η περιουσία του 
περιέρχεται σε οποιοδήποτε Σωματείο ή Ίδρυμα με 
παρόμοιους σκοπούς ή για σκοπούς εκπαιδευτικούς όπως θα 
αποφασίσει η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου που θα πάρει 
την απόφαση διάλυσής του. 
 

Ο Σύνδεσμος διαλύεται: 
 
α) Αν ο αριθμός των μελών που έχουν  τακτοποιημένες τις 
οικονομικές οφειλές του προς τον Σύνδεσμο, είναι κάτω των 
είκοσι (20). 
 
β) Αν αποφασιστεί έτσι από Γενική Συνέλευση που 
συγκλήθηκε ειδικά για το θέμα. Τέτοια απόφαση λαμβάνεται 
μόνο ύστερα από μυστική ψηφοφορία και πλειοψηφία των 3/4 
των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, και έχουν  
τακτοποιημένες τις οικονομικές οφειλές του προς τον 
Σύνδεσμο. 
 
γ) Σε περίπτωση διάλυσης του Συνδέσμου η περιουσία του 
περιέρχεται σε οποιοδήποτε Σωματείο ή Ίδρυμα με 
παρόμοιους σκοπούς ή για σκοπούς εκπαιδευτικούς όπως θα 
αποφασίσει η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου που θα πάρει 
την απόφαση διάλυσής του. 
 

  Λευκωσία 2018 

 
 
 
 
 
  


