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O ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ.113
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑI Η ΟΠΟIΑ ΔΕΝ ΕΧΕI ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑIΟ
ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Κ.Σ.ΕΕΚ»
1.

Τo όνομα της Εταιρείας είναι:
«ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Κ.Σ.ΕΕΚ»

2.

To εγγεγραμμένο Γραφείo της Εταιρείας θα βρίσκεται στηv Κύπρο.

3.

O Σύνδεσμος είναι συνδεδεμένος με το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ).

4.

Οι σκoπoί για τους οποίους ιδρύεται η Εταιρεία είναι:
(1)

Η διαφύλαξη και η προαγωγή των κοινών συμφερόντων των μελών της Εταιρείας

και γενικότερα του κλάδου έρευνας και καινοτομίας στις επιχειρήσεις, από νομικής,
οικονομικής, κοινωνικής και ηθικής άποψης.
(2)

Η προαγωγή της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας και καινοτομίας στις

επιχειρήσεις της Κύπρου μέσω της δικτύωσης μεταξύ των μελών της καθώς και με
άλλους

οργανισμούς

και

μέσω

μεταφοράς

γνώσης

για

την

βελτίωση

της

ανταγωνιστικότητας και κερδοφορίας των μελών της.
(3)

Η καθιέρωση της Εταιρείας ως χώρου ρύθμισης των σχέσεων και ανταλλαγής

απόψεων

μεταξύ

των

μελών

του

και

ταυτόχρονα

αντιπροσωπευτικό

και

διαπραγματευτικό όργανο των επιχειρήσεων έρευνας και καινοτομίας στην Κύπρο για
την επίτευξη των στόχων τους και την καλύτερη προβολή των αιτημάτων τους όπως η:
(α) ουσιαστική θεσμική και οικονομική στήριξη από τους αρμόδιους φορείς, των
προσπαθειών ένταξης και εντατικοποίησης των δραστηριοτήτων έρευνας και
καινοτομίας στις επιχειρήσεις
(β) ανάπτυξη των υποδομών έρευνας στις επιχειρήσεις
(γ) αύξηση των ερευνητών στις επιχειρήσεις
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(δ) προώθηση και ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων καθώς
και με Πανεπιστήμια, Ερευνητικά κέντρα, την εκάστοτε κυβέρνηση της Κύπρου
και άλλες κυβερνήσεις στο εξωτερικό, άλλα ιδρύματα, οργανισμούς, ομάδες με
νομική ή χωρίς νομική προσωπικότητα, επιτροπές, πρόσωπα ή άλλως πως, που να
είναι συναφή ή συντελεστική για την πραγμάτωση των επιδιωκόμενων σκοπών
της Εταιρείας
(4)

Η οργάνωση των μελών για συντονισμό των ενεργειών τους και λήψη

συλλογικών μέτρων για τη διασφάλιση και προώθηση των επαγγελματικών, οικονομικών
και κοινωνικών συμφερόντων τους.
(5)

Η ανάπτυξη, προαγωγή και εξύψωση των επιχειρήσεων του κλάδου, η βελτίωση

του επαγγελματικού επιπέδου των κυπριακών επιχειρήσεων έρευνας και καινοτομίας, η
δημιουργία ερευνητικής κουλτούρας, η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών και η
ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και συνεργασίας με την εξάλειψη του αθέμιτου
ανταγωνισμού και προστριβών μεταξύ των μελών, η προάσπιση των κοινών
συμφερόντων και η αλληλοβοήθεια, η αλληλοϋποστήριξη και γενικά η εκπροσώπηση
των μελών μέσω της Εταιρείας.
(6)

Η διευθέτηση οποιωνδήποτε διαφορών με συλλογικές διαπραγματεύσεις ή

συμβάσεις ή άλλους νόμιμους τρόπους.
(7)

Η συλλογή και η παροχή ολοκληρωμένης πληροφόρησης, αποτελεσματικής

υποστήριξης και έγκαιρης ενημέρωσης

προς τα μέλη ώστε να βελτιώσουν την

δυνατότητα εκμετάλλευσης των ευκαιριών που δίνονται τόσο σε χρηματοδοτήσεις (από
Ευρωπαϊκά, Διακρατικά, Εθνικά και άλλα προγράμματα έρευνας) όσο και στη
διαμόρφωση και εφαρμογή πολιτικών της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (¨ΕΕ¨).
(8)

Η παρακολούθηση των δραστηριοτήτων έρευνας που διεξάγονται στην Κύπρο

και σε επιλεγμένες χώρες του εξωτερικού σε θέματα εφαρμοσμένων επιστημών και
τεχνολογίας συμπεριλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, του τομέα Μηχανικής, Υγείας,
Κοινωνίας, Οικονομίας και Πληροφορικής.
(9)

Η παροχή προς τα μέλη συμβουλευτικών, νομικών ή άλλων υπηρεσιών τις οποίες

το Διοικητικό Συμβούλιο

της Εταιρείας θεωρεί χρήσιμες για την προαγωγή των

συμφερόντων των επιχειρήσεων.
(10)

Η ανάπτυξη καλών σχέσεων με την Κυβέρνηση, τους Ημικρατικούς και

ανεξάρτητους Οργανισμούς, τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας,
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τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, άλλους οργανισμούς με νομική ή χωρίς
νομική προσωπικότητα ή Αρχές, η υποβολή εισηγήσεων και η συνεργασία με αυτούς για
την πρόοδο του κλάδου προς το συμφέρον των μελών της.
(11)

Η συμμετοχή ή/και η συνεργασία

ή/και η σύνδεση με άλλα ιδρύματα,

οργανισμούς, ομάδες με νομική ή χωρίς νομική προσωπικότητα, επιτροπές, πρόσωπα ή
άλλως πως, στη Κύπρο ή στο εξωτερικό για την προαγωγή γενικά των συμφερόντων των
μελών της.
(12)

Η προάσπιση και προαγωγή των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της.

(13)

Η λήψη πρωτοβουλιών και η υποβολή εισηγήσεων προς τις Κυβερνητικές,

Νομοθετικές

ή άλλες Αρχές

για τη θέσπιση ή τροποποίηση της Νομοθεσίας των

Κανονισμών ή των Προτύπων που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τα μέλη της Εταιρείας
στη διεξαγωγή των εργασιών τους.
(14)

Η συμβολή στην ποιοτική αναβάθμιση και την συλλογική διαφήμιση ή έκθεση

των προϊόντων και υπηρεσιών των μελών της Εταιρείας.
(15)

Η παροχή συμβουλών και βοήθειας προς τα μέλη της για την προάσπιση,

προστασία, κατοχύρωση και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο άμεση ή έμμεση στήριξη σε
θέματα που σχετίζονται με τα δικαιώματα πνευματικής και/η βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
(16)

Η διενέργεια σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σε θέματα που

αφορούν άμεσα ή έμμεσα τα μέλη της Εταιρείας με κύριο στόχο ανάμεσα σε άλλους την
επιμόρφωση των στελεχών των μελών της.
(17)

Η σύσταση επιτροπών και ομάδων εργασίας από μέλη της Εταιρείας, οι οποίες

λειτουργούν συμβουλευτικά για την υποβοήθηση, την στήριξη και την προώθηση του
έργου της.
(18)

Η διενέργεια οποιασδήποτε πράξης που γενικά θα κριθεί ως χρήσιμη,

υποβοηθητική, εξυπηρετική ή πρόσφορη για την επίτευξη άμεσα ή έμμεσα των
επιδιωκόμενων σκοπών της Εταιρείας
(19)

Τηρουμένων των προνοιών του άρθρου 16 του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113, η

εξαγορά, η απόκτηση με μίσθωση ή με ανταλλαγή, η ενοικίαση, η απόκτηση με αγορά ή
με δωρεά ή με άλλον τρόπο, οποιασδήποτε κινητής ή ακίνητης περιουσίας και
οποιωνδήποτε δικαιωμάτων ή προνομίων είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό, τα οποία
η Εταιρεία ήθελε κρίνει αναγκαία για την επίτευξη των επιδιωκόμενών της σκοπών,
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όπως και η ανέγερση, συντήρηση και τροποποίηση οποιωνδήποτε κτιρίων, οικοδομών ή
άλλων κτιριακών εγκαταστάσεων και υποστατικών, γης ή χώρων. ύστερα από έγκριση
της Γενικής Συνέλευσης.
(20)

Η αποδοχή, είσπραξη ή πληρωμή και γενικά η διαχείριση χρημάτων που

εισέπραξε ή εισπράττει από πρόσωπα και οργανισμούς στην Κύπρο ή το εξωτερικό για
την υλοποίηση των σκοπών της Εταιρείας.
(21)

Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε άλλο ίδρυμα ή οργανισμό, η οποία θα συμβάλει

στην πραγμάτωση των επιδιωκόμενων σκοπών της Εταιρείας.
(22)

Η με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο προάσπιση και προαγωγή των συμφερόντων της

Εταιρείας ή/και των μελών της.
(23)

Η προάσπιση των συμφερόντων των μελών της και η εκμετάλλευση των

δυνατοτήτων από την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
(24)

Η διενέργεια οποιασδήποτε πράξης, εκδήλωσης ή ενέργειας που γενικά θα κριθεί

ως χρήσιμη, υποβοηθητική, εξυπηρετική ή πρόσφορη είτε για την σύσφιξη των σχέσεων
των μελών της είτε για την επίτευξη άμεσα ή έμμεσα των επιδιωκόμενων σκοπών της
Εταιρείας
Και δηλώνεται επίσης ότι στην ερμηνεία της παραγράφου αυτής οι εξουσίες που παρέχονται
στην Εταιρεία από την κάθε υποπαράγραφο της παραγράφου αυτής, δεν θα περιορίζονται ή
επηρεάζονται κατά οποιοδήποτε τρόπο από οποιαδήποτε από τις πιο πάνω υποπαραγράφους και
θα ερμηνεύεται αυτοτελώς και με τον τρόπο που θα ερμηνευόταν αν περιείχε τους κύριους
σκοπούς και εξουσίες της Εταιρείας.
5.

Η ευθύvη τωv μελών είναι περιορισμένη.

6.

Κάθε μέλος της Εταιρείας αναλαμβάνει να συνεισφέρει στο ενεργητικό της Εταιρείας, σε

περίπτωση εκκαθάρισής της ενώ θα είναι ακόμα μέλος ή εντός ενός έτους αφού θα έχει παύσει
να είναι μέλος, για την αποπληρωμή των χρεών και υποχρεώσεων της Εταιρείας, που θα έχουν
δημιουργηθεί προτού παύσει να είναι μέλος της και για τα έξοδα, επιβαρύνσεις και δαπάνες για
την εκκαθάριση της Εταιρείας και για την προσαρμογή των δικαιωμάτων των συνεισφορέων,
μεταξύ τους, τέτοιο ποσό που δυνατό να απαιτηθεί και που όμως δεν θα υπερβαίνει το ποσό των
100 Ευρώ. (Εκατόν Ευρώ)
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Εμείς, τα διάφορα πρόσωπα των οποίων τα ονόματα και οι διευθύνσεις αναγράφονται
κατωτέρω, επιθυμούμε να συστήσουμε Εταιρεία σύμφωνα με το παρόν Ιδρυτικό Έγγραφο.

ΟΝΟΜΑΤΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
1. Παναγιώτης Φιλήμης
Διαμέρισμα: 202, Παναγιώτη Τουμάζου 2,
2416 Λευκωσία
2. Αναστάσης Κουνούδης
Αγίου Γεωργίου 3Α, Άγιος Αθανάσιος,
4106 Λεμεσός
3. Αλέξανδρος Μιχαηλίδης
Παλαμηδίου 8,
2027 Λευκωσία
4. Κρίστης Μιχαηλίδης
Ανδρέα Λασκαράτου 3, Αγία Ζώνη,
3031 Λεμεσός
5. Αλέξης Ονουφρίου
Δικαιοσύνης 6, Έγκωμη
2412 Λευκωσία
6. Ηλίας-Στυλιανός Ψημολοφίτης
Διαμ: 31, Ευτέρπης 2, Στρόβολος,
2003 Λευκωσία
7. Γιώργος Γεωργίου
Μεσαορίας 5, Αραδίππου,
7101 Λάρνακα
Χρονολογήθηκε σήμερα την …….. μέρα του ……., 2010
Μάρτυρας των πιο πάνω υπογραφών:-

Βεβαιώνω ότι το παρόν Ιδρυτικό Έγγραφο & Καταστατικό
Συντάχθηκε από εμένα την Χριστιάνα Πέτρου, Δικηγόρο, από Αμμόχωστο (Λευκωσία),Χυτρών
26, 5ος Όροφος, 1075, Αγ. Ομολογητές, Λευκωσία
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Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 113)
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ
1.

Στους παρόντες κανονισμούς:
«Εταιρεία ή/και Σύνδεσμος» σημαίνει τον Κυπριακό Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Έρευνας
και Καινοτομίας
«Νόμος» σημαίνει τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ.113 και περιλαμβάνει οποιονδήποτε
νόμο που επιφέρει τροποποίηση ή αντικατάσταση τούτου.
«Γραφείο» σημαίνει το εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας στην Κύπρο.
«Σφραγίδα» σημαίνει η επίσημη σφραγίδα της Εταιρείας.
«Συμβούλιο» σημαίνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας το οποίο απαρτίζεται από
εκλελεγμένα τακτικά μέλη της Εταιρείας.
«Γραμματέας» σημαίνει το πρόσωπο το οποίο διορίζεται για να εκτελεί χρέη Γραμματέα
της Εταιρείας.
«Εγγράφως» σημαίνει τα γραμμένα, τυπωμένα ή λιθογραφημένα ή φωτογραφημένα ή
ορατώς εκφρασθέντα με οποιονδήποτε τρόπο παριστάνονται ή αναπαράγονται λέξεις.

Εκτός αv προκύπτει διαφορετικά από τo κείμενο, oι λέξεις ή όροι πoυ περιλαμβάνονται στους
Κανονισμούς αυτούς έχουν εκείvη τηv έννοια πoυ δίνει σε αυτές ή σε αυτούς o Νόμος ή
οποιαδήποτε τροποποίηση έγινε από τo Νόμο, η oπoία θα βρίσκεται σε ισχύ, κατά τηv ημερομηνία
πoυ oι κανονισμοί αυτοί θα γίνουν δεσμευτικοί για τηv Εταιρεία.

ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 'Γ' ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ
2.

Σε όλες τις περιπτώσεις πoυ δεv γίνεται πρόνοια στα άρθρα αυτά τoυ Καταστατικού, oι
κανονισμοί τoυ Νόμου πoυ περιέχονται στον Πίνακα 'Γ' τoυ Πρώτου Παραρτήματος τoυ
Νόμου Κεφάλαιο 113 θα εφαρμόζονται.
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ΕΡΓΑΣΙΑ
3.

Η Εταιρεία θα καταβάλει όλη την προκαταρκτική ή άλλη δαπάνη και θα συνυπογράψει,

υιοθετήσει ή θέσει σε εφαρμογή και θα αναλάβει ή συνεχίσει (με τέτοιες τροποποιήσεις που τα
συμβαλλόμενα μέρη δυνατόν να συμφωνήσουν και το Διοικητικό Συμβούλιο να εγκρίνει),
οποιαδήποτε συμφωνία ή επιχείρηση ή εργασία που έγινε ή που γίνεται (ανάλογα με την
περίπτωση) πριν από τη σύσταση της Εταιρείας, όπως η Εταιρεία θα αποφάσιζε.

ΜΕΛΗ
4.

Ο αριθμός των μελών, με τον οποίο η Εταιρεία συνίσταται είναι εφτά, αλλά το

Συμβούλιο δύναται κατά καιρούς να αυξάνει ή να μειώνει τον αριθμό αυτό. Οι υπογραφείς του
Ιδρυτικού Εγγράφου και τέτοια άλλα πρόσωπα τα οποία oι σύμβουλοι δέχονται ως μέλη
καθίσταται μέλη της εταιρείας
5.

Μέλος της Εταιρείας δύναται να καταστεί οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο βάσει του

Κανονισμού 6. Νοείται επίσης ότι όταν μέλος είναι νομικό πρόσωπον, σωματείο, εταιρεία,
σύνδεσμος ή οργανισμός τότε αυτό το μέλος θα υποδεικνύει και θα ανακαλεί γραπτώς τον
συγκεκριμένο εκπρόσωπο του.
6.

Τα μέλη της Εταιρείας θα πρέπει να είναι νομικά πρόσωπα ανεξαρτήτου μεγέθους που

διεξάγουν οικονομικές ή μη δραστηριότητες και δεν συνδέονται με Ακαδημαϊκούς ή
δημόσιους/ημικρατικούς οργανισμούς. Σύνδεση νοείται η κατοχή ή ο έλεγχος ≥ 25% των
μετοχών.
7.

Τα μέλη της Εταιρείας διακρίνονται σε (α) Τακτικά (β) Έκτακτα και (γ) Επίτιμα
(α)

Τακτικά Mέλη της Εταιρείας είναι τα ιδρυτικά μέλη της καθώς και οι

επιχειρήσεις ή οργανισμοί που διεξάγουν έρευνα για δικούς τους σκοπούς ή/και για
τρίτους με απώτερο στόχο την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών μέσω έρευνας
και καινοτομίας με την προϋπόθεση ότι πραγματοποιούν δαπάνες σε Έρευνα και
Τεχνολογική Ανάπτυξη (ΕΤΑ) τουλάχιστον 100,000 Ευρώ ετησίως ή ποσό που αναλογεί
τουλάχιστον στο 10% του ετήσιου κύκλου εργασιών της επιχείρησης τα τελευταία δύο
χρόνια πριν την εγγραφή τους.
Σε περίπτωση που μια επιχείρηση ή οργανισμός πραγματοποιεί δαπάνες σε έρευνα αλλά
δεν τα δηλώνει ξεχωριστά στις οικονομικές καταστάσεις ως έξοδα ΕΤΑ, θα μπορεί να
θεωρηθεί ως τακτικό μέλος εφόσον δώσει επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι
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πληρεί τον πιο πάνω όρο και εντός ενός έτος θα υπάρξει δέσμευση ότι τα έξοδα ΕΤΑ θα
παρουσιάζονται ξεχωριστά στις οικονομικές καταστάσεις με βάση τον νόμο.
Νεοσύστατες εταιρείες θα μπορούν να συμμετέχουν ως τακτικά μέλη εφόσον έχει
ολοκληρωθεί ένας χρόνος λειτουργίας τους. Σε περίπτωση όπου μέλος δεν καλύψει τα
προκαθορισμένα όρια επί δύο συνεχή έτη, διαγράφεται αυτομάτως από Τακτικό μέλος.
Για να γίνει μια επιχείρηση που συγκεντρώνει τα προσόντα Τακτικό μέλος της Εταιρείας,
πρέπει να υποβάλει αρχικά αίτηση στο Συμβούλιο δίνοντας όλα τα στοιχεία που θα
ζητηθούν καθώς επίσης και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο καθοριζόμενο από το Συμβούλιο
που να αποδεικνύει την ενεργό οικονομική δραστηριότητα της στην έρευνα και
τεχνολογική ανάπτυξη και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος τις
οποίες γνωρίζει.
(β)

Έκτακτα Mέλη της Εταιρείας μπορούν να είναι επιχειρήσεις ή φορείς που

διεξάγουν έρευνα αλλά δεν πληρούν τα προσόντα των τακτικών μελών. Το Συμβούλιο θα
εγκρίνει τα έκτακτα μέλη βάση των στοιχείων που θα παρουσιάσει το μέλος με τα οποία
θα αποδεικνύεται η εμπλοκή τους με δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας. Τα μέλη
αυτά όταν συγκεντρώσουν τα προσόντα των τακτικών μελών μπορούν να γίνουν τακτικά
μέλη μετά από αίτηση τους και απόφαση του Συμβουλίου καταβάλλοντας και τις
ανάλογες εισφορές των τακτικών μελών . Τα έκτακτα μέλη μπορούν να παραστούν και
να εκπροσωπηθούν σε κάθε Γενική Συνέλευση της Εταιρείας εκφέροντας την άποψη
τους, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η διαδικασία εγγραφής των εκτάκτων μελών είναι η ίδια
με αυτήν που ακολουθείται και για την εγγραφή των τακτικών.
(γ)

Επίτιμα Μέλη της Εταιρείας είναι δυνατόν να ανακηρυχτούν με απόφαση του

Συμβουλίου προσωπικότητες, οργανισμοί, επιχειρήσεις οι οποίες προσέφεραν αξιόλογες
υπηρεσίες στην Εταιρεία στην προσπάθεια επίτευξης των σκοπών της. Τα επίτιμα μέλη
δεν βαρύνονται με εισφορές.
Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά , η αναφορά στο ‘’Μέλος’’ σε οποιαδήποτε πρόνοια του
παρόντος Καταστατικού περικλείει τόσο τα Τακτικά, Έκτακτα και Επίτιμα μέλη.
8.

Όλα τα τακτικά και έκτακτα μέλη που εγγράφονται στην Εταιρεία υποχρεούνται να

καταβάλλουν το δικαίωμα εγγραφής και την ετήσια συνδρομή που κατά καιρούς καθορίζει το
Συμβούλιο. Η ετησία συνδρομή των μελών είναι προπληρωτέα και πρέπει να τακτοποιείται το
αργότερο μέχρι και την 31ην Μαρτίου έκαστου έτους.
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9.

Οποιοδήποτε μέλος επιθυμεί να αποχωρήσει από την Εταιρεία οφείλει να το δηλώσει

γραπτώς και να κοινοποιήσει την σχετική παραίτηση του προς το Γραμματέα ένα μήνα πριν την
ημερομηνία παραίτησης του, για να θεωρηθεί έγκυρη. Νοείται ότι κανένα μέλος δε δικαιούται
να αποχωρήσει εκτός εάν όλες οι οικονομικές του υποχρεώσεις προς την Εταιρεία έχουν
τακτοποιηθεί. Τέτοια οφειλή μπορεί να διεκδικηθεί ως χρέος προς την Εταιρεία.
10.

Οποιοδήποτε μέλος μπορεί να διαγραφεί από την Εταιρεία μετά από πρόταση του

Συμβουλίου και σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης με απλή πλειοψηφία,
είτε αυτόβουλα, είτε με την υποβολή προς αυτό γραπτής πρότασης για πράξεις που αντιβαίνουν
στους Κανονισμούς αυτούς ή για μη συμμόρφωση του εν λόγω μέλους με απόφαση της γενικής
Συνέλευσης ή του Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης και της μη πληρωμής της συνδρομής
προς την Εταιρεία με καθυστέρηση πέραν των δώδεκα μηνών, καθώς και για πράξεις που
αντιβαίνουν το γενικότερο συμφέρον της Εταιρείας.
11.

Τα Έκτακτα και Επίτιμα Μέλη της Εταιρείας έχουν το δικαίωμα να παρευρίσκονται στις

Γενικές και Έκτακτες Συνελεύσεις αλλά δεν θα έχουν δικαίωμα ψήφου ούτε και το δικαίωμα να
εκλέγουν και να εκλέγονται. Νοείται πάντοτε ότι θα δικαιούνται να συμμετέχουν σε όλα τα
σώματα ή επιτροπές της Εταιρείας, για προσφορά συμβουλευτικής ή άλλης βοηθείας χωρίς
όμως ψήφο.
12.

Μέλος δεν δικαιούται να θέσει υποψηφιότητα για να εκλεγεί στο Συμβούλιο ή να

συμμετέχει εις οιανδήποτε επιτροπή εκτός εάν οι συνδρομές, ή άλλης φύσεως υποχρεώσεις του
είναι πλήρως τακτοποιημένες.
13.

Οποιονδήποτε μέλος διακόψει αδικαιολόγητα τις δραστηριότητες του με την Εταιρεία,

για διάστημα πέραν των έξι μηνών, και δεν απαντήσει σε γραπτή ειδοποίηση που θα του
αποσταλεί από τον Γραμματέα μέσα σε 15 εργάσιμες ημέρες ή η απάντηση που θα δώσει δεν
ικανοποιεί το Συμβούλιο, σταματά αυτόματα να ανήκει στην Εταιρεία, και διαγράφεται από την
Εταιρεία.
14.

Μέλος το οποίο έχει διαγραφεί, δικαιούται κατά την επαναδραστηριοποίηση του, να

υποβάλει νέα αίτηση προς τον Γραμματέα για επανεγγραφή του.
15.

Υπό την επιφύλαξη των πιο πάνω Κανονισμών, όλα τα μέλη της Εταιρείας, είναι ίσα,

έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις, έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και
εκλέγεσθαι, τον λόγον του ελέγχου και της κριτικής στις Γενικές Συνελεύσεις, δικαιούνται να
ενημερώνονται για τη πορεία των υποθέσεων της Εταιρείας και να υποβάλλουν έγγραφες και
προφορικές προτάσεις στο Συμβούλιο, υποχρεούνται δε να τηρούν τις αποφάσεις των Γενικών
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Συνελεύσεων, και του Συμβουλίου και να εκπληρώνουν χωρίς καθυστέρηση τις οικονομικές
υποχρεώσεις τους έναντι της Εταιρείας.

16.

Το δικαίωμα εγγραφής ή επανεγγραφής ορίζεται σε 200.00 Ευρώ . Κάθε Τακτικό μέλος

του Συνδέσμου υποχρεούται να καταβάλει την ετήσια συνδρομή που ορίζεται σε 200.00 Ευρώ
και κάθε Έκτακτο μέλος 150.00 Ευρώ. Το ποσό αυτό ισχύει μέχρι την αναθεώρηση του μετά
από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
17.

Μέλος που παραιτείται ή διαγράφεται υποχρεούται να καταβάλει τις όποιες

καθυστερημένες συνδρομές του μέχρι την ημερομηνία της διαγραφής ή αποχώρησης του. Σε
περίπτωση που η παραίτηση ή διαγραφή του προηγείται χρονικά της ημερομηνίας λήξης τυχόν
καταβεβλημένων συνδρομών του προς την Εταιρεία, δεν δικαιούται επιστροφή των ποσών που
έχουν καταβληθεί.
18.

Οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο πληρεί τις πρόνοιες των Κανονισμών αυτών,

είναι

δυνατό να γίνει μέλος της Εταιρείας αφού υποβάλει γραπτή αίτηση προς το Συμβούλιο και η
αίτησή του αυτή εγκριθεί.
Για την έγκριση μέλους απαιτείται πλειοψηφία των 3/5 των μελών του Συμβουλίου.
19.

Οι επιχειρήσεις Μέλη της Εταιρείας πρέπει να είναι πλήρως καλυμμένες με τις πρόνοιες

του νόμου επιθεωρημένες από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το
Υπουργείο, Εμπορίου Βιομηχανίας & Τουρισμού, όπου αυτό εφαρμόζεται.
20.

Το Συμβούλιο θα έχει τη διακριτική εξουσία εγκρίσεως ή απορρίψεως αίτησης

βασιζόμενο επιπρόσθετα στην ευσυνείδητη επαγγελματικότητα και τους υγιείς βιομηχανικούς
και αντικειμενικούς σκοπούς του αιτούντος.
21.

Μέλη της Εταιρείας γίνονται δεκτά νομικά πρόσωπα τα οποία δεν έχουν καταδικαστεί

από δικαστήριο για ποινικά αδικήματα.
22.

Το Συμβούλιο αφού εγκρίνει την αίτηση κάποιου μέλους, θα ειδοποιήσει αμέσως

γραπτώς τον αιτητή ο οποίος οφείλει να πληρώσει το δικαίωμα εγγραφής και μια τουλάχιστον
ετήσια συνδρομή εντός 2 μηνών.

ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
23.

Οι σκοποί της Εταιρείας επιτυγχάνονται με τη χρησιμοποίηση οποιουδήποτε νόμιμου

μέσου κρίνει σκόπιμο το Συμβούλιο, ειδικά (και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των πιο
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πάνω) με εκδηλώσεις, μαθήματα, συνέδρια, σεμινάρια, διαλέξεις, ανακοινώσεις, δημοσιεύματα,
συνεντεύξεις και την εκτύπωση και προώθηση περιοδικών ή άλλων σχετικών εντύπων, όποτε
αυτό κριθεί σκόπιμο.

24.

Οι πόροι της Εταιρείας είναι:
α) Τα δικαιώματα εγγραφής νέων μελών και οι συνδρομές των μελών όπως καθορίζονται
από τη Γενική Συνέλευση.
β) Οι εισφορές από δωρεές και ευεργετήματα.
γ) Οι παροχές από άλλα παρόμοια σωματεία, συνδέσμους ή οργανισμούς και τα
δικαιώματα ή φιλοδωρήματα από τη συνεργασία με αυτά.
δ) Οποιοσδήποτε άλλος νόμιμος πόρος, συμπεριλαμβανομένης και της συμμετοχής σε
χρηματοδοτούμενα έργα σχετικά με τις δραστηριότητες της Εταιρείας.

ΔΑΠΑΝΕΣ
25.

Τα έσοδα της Εταιρείας είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν για τους ακόλουθους σκοπούς:
25.1

Την πληρωμή των εξόδων των αξιωματούχων όπως μισθών, επιδομάτων ύστερα

από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
25.2.

Την πληρωμή εξόδων διαχείρισης, είσπραξης συνδρομών, εξόδων παραστάσεως,

εξόδων για δημοσιογραφικές διασκέψεις, καταχωρήσεων στον τύπο, εξόδων για
διαφημιστικές εκστρατείες και εξόδων για την προβολή και προώθηση των καλώς
νοουμένων συμφερόντων των μελών ύστερα από απόφαση του Συμβουλίου.
25.3

Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 16 του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113, την

αγορά ή διάθεση ή ενοικίαση οποιασδήποτε κινητής ή ακίνητης περιουσίας ύστερα από
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
25.4.

Συνδρομές ή εισφορές σε οποιοδήποτε νόμιμο σύνδεσμο, οργάνωση, Ομοσπονδία

ή Συνομοσπονδία ύστερα από απόφαση του Συμβουλίου.
25.5. Νομικές συμβουλές για εξασφάλιση ή προστασία των δικαιωμάτων της Εταιρείας
των μελών της ύστερα από απόφαση του Συμβουλίου.
25.6

Έκδοση, εκτύπωση, δημοσίευση και κυκλοφορία οποιουδήποτε βιβλίου,

εφημερίδας, περιοδικού δελτίου, ή φυλλαδίου για την προώθηση των σκοπών της
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Εταιρείας ή για την προαγωγή των συμφερόντων των μελών, ύστερα από απόφαση του
Συμβουλίου
25.7

Τόκους για δάνεια και νόμιμους φόρους που αφορούν την Εταιρεία ύστερα από

απόφαση του Συμβουλίου.
25.8

Για οποιοδήποτε νόμιμο σκοπό που προβλέπεται από το Ιδρυτικό Έγγραφο και

Καταστατικό ύστερα από απόφαση του Συμβουλίου

ΨΗΦΟΣ ΜΕΛΩΝ
26.

Κάθε ενεργό τακτικό μέλος θα δικαιούται μια μόνο ψήφο σε όλες τις συνελεύσεις της

Εταιρείας.
27.

Σε περίπτωση ψηφοφορίας, οι ψήφοι μπορούν να δίδονται προσωπικά από τον

εξουσιοδοτημένο ή αναπληρωτή εκπρόσωπο ή μέσω αντιπροσώπου.
28.

Εvα μέλος, τo οποίο είναι διανοητικά ανίκανο εκπίπτει των καθηκόντων σύμφωνα με τον

Κανονισμό 70.
29.

Καvέvα μέλoς δεv δικαιoύται vα ψηφίζει σε oπoιαδήπoτε γεvική συvέλευση, εκτός αv όλα

τα χρηματικά πoσά πoυ είvαι πληρωτέα αμέσως από αυτό πρoς τηv εταιρεία έχoυv πληρωθεί.
30.

Σε περίπτωση μυστικής ψηφoφoρίας τα μέλη μπoρoύv vα ψηφίζoυv είτε αυτoπρoσώπως

είτε μέσω τoυ πληρεξoύσιoυ αvτιπρoσώπoυ τoυς σύμφωνα με τον τρόπο και την διαδικασία που
προβλέπεται στους Κανονισμούς αυτούς.
31.

Τo έγγραφo γιά τo διoρισμό τoυ πληρεξoύσιoυ αvτιπρoσώπoυ φέρει τηv υπoγραφή τoυ

μέλoυς πoυ τov διoρίζει ή τoυ αvτιπρoσώπoυ τoυ πoυ είvαι γραπτώς και κατάλληλα
εξoυσιoδoτημέvoς, ή σε περίπτωση πoυ αυτός πoυ διoρίζει είvαι voμικό πρόσωπo, τη σφραγίδα
τoυ παραπάvω πρoσώπoυ ή τηv υπoγραφή τoυ αξιωματoύχoυ ή αvτιπρoσώπoυ τoυ πoυ είvαι
κατάλληλα εξoυσιoδoτημέvoς γιά αυτό. Ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος πρέπει να είναι είτε
μέλος του Συμβουλίου ή να εργάζεται στην συγκεκριμένη εταιρεία.
32.

(α).Τo έγγραφo γιά τo διoρισμό πληρεξoύσιoυ αvτιπρoσώπoυ, καθώς και τo πληρεξoύσιo
ή άλλo τυχόv έγγραφo εξoυσιoδότησης με βάση τo oπoίo υπoγράφτηκε τo έγγραφo τoυ
διoρισμoύ ή αvτίγραφo τoυ πληρεξoύσιoυ αυτoύ κατάλληλα κυρωμέvo ή γραπτή
εξoυσιoδότηση θα πρέπει vα κατατεθoύv στo εγγεγραμμέvo γραφείo της Εταιρείας ή σε
oπoιoδήπoτε άλλo μέρoς στηv Κύπρo πoυ καθoρίζεται γιά τo σκoπό αυτό στηv ειδoπoίηση
με τηv oπoία συγκαλείται η συvέλευση, σε oπoιoδήπoτε χρόvo πριv από τov καθoρισμέvo
χρόvo γιά τηv αρχική συvέλευση ή τη συvέλευση πoυ γίvεται ύστερα από αvαβoλή, κατά
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τηv oπoία τo πρόσωπo πoυ αvαφέρεται στo έγγραφo σκoπεύει vα ψηφίσει ή σε περίπτωση
μυστικής ψηφoφoρίας, σε oπoιoδήπoτε χρόvo πριv από τov καθoρισμέvo χρόvo για τηv
διεξαγωγή της μυστικής ψηφoφoρίας. Σε περίπτωση παράβασης oπoιασδήπoτε από τις πιό
πάvω διατάξεις, τo έγγραφo τoυ διoρισμoύ τoυ πληρεξoύσιoυ αvτιπρoσώπoυ δε θεωρείται
έγκυρο.
(β) Τo έγγραφo τoυ διoρισμoύ πληρεξoυσίoυ αvτιπρoσώπoυ θα έχει τov ακόλoυθo τύπo ή
τov πλησιέστερo υπό τις περιστάσεις τύπo:
"

ΛIΜIΤΕΔ

('Οvoμα της Εταιρείας)
Εγώ/Εμείς ....................................................... από .............................. μέλoς/μέλη της πιό πάvω
αvαφερόμεvης

Εταιρείας διoρίζω/διoρίζoυμε ως πληρεξoύσιo αvτιπρόσωπo μoυ/μας τov

............................................. από ................... ή σε περίπτωση πoυ δεv μπoρεί αυτός,τov ..............
από ................ γιά vα ψηφίζει από μέρoυς μoυ/μας κατά τηv (ετήσια ή έκτακτη, αvάλoγα με τηv
περίπτωση) γεvική συvέλευση της Εταιρείας, η oπoία θα συγκληθεί στις ................... και σε
oπoιαδήπoτε συvέλευση πoυ θα συγκληθεί λόγω αvαβoλής.
Υπoγράφτηκε τηv ......................... μέρα ................. τoυ μηvός ...................... τoυ έτoυς 20....

(γ) Στις περιπτώσεις πoυ o σκoπός διoρισμoύ τoυ πληρεξoύσιoυ αvτιπρoσώπoυ είvαι vα
δoθεί στα μέλη η δυvατότητα vα ψηφίσoυv υπέρ ή εvαvτίov εvός ψηφίσματoς, τo έγγραφo
τoυ διoρισμoύ πληρεξoύσιoυ αvτιπρoσώπoυ θα έχει τov ακόλoυθo τύπo ή τov πλησιέστερo
υπό τις περιστάσεις, τύπo:
"

ΛIΜIΤΕΔ

Εγώ/Εμείς ....................................................... από ........................ μέλoς/μέλη της πιό πάvω
αvαφερoμέvης Εταιρείας διoρίζω/διoρίζoυμε τo (v) ................................. από ................. ή σε
περίπτωση πoυ δεv μπoρεί αυτός, τo(v) ............................... από ...................... ως πληρεξoύσιo
αvτιπρόσωπo μoυ/μας, γιά vα ψηφίσει από μέρoυς μoυ/μας κατά τηv (ετήσια ή έκτακτη, αvάλoγα με
τηv περίπτωση) γεvική συvέλευση της Εταιρείας, η oπoία θα συγκληθεί τηv ........................... μέρα
τoυ μηvός .................... τoυ έτoυς 20.... και σε oπoιαδήπoτε συvέλευση πoυ πρόκειται vα συγκληθεί
ύστερα από αvαβoλή.
Υπoγράφτηκε τηv ..... μέρα τoυ μηvός ............. τoυ έτoυς 20....
Ο τύπoς αυτός θα χρησιμoπoιηθεί υπέρ*/εvαvτίov τoυ ψηφίσματoς. Ο πληρεξoύσιoς αvτιπρόσωπoς
ψηφίζει κατά βoύληση, εκτός αv τoυ δoθoύv άλλες oδηγίες.
*Απαλείψετε ότι δεv εφαρμόζεται στηv περίπτωση.
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33.

Τo έγγραφo τoυ διoρισμoύ πληρεξoύσιoυ αvτιπρoσώπoυ θεωρείται ότι παρέχει σε αυτόv

τηv εξoυσία vα ζητήσει τηv διεξαγωγή μυστικής ψηφoφoρίας ή vα συμμετέχει στηv αίτηση πoυ
υπoβάλλεται γιά τo σκoπό αυτό.
34.

Ψήφoς πoυ δόθηκε σύμφωvα με τoυς όρoυς πληρεξoύσιoυ εγγράφoυ θεωρείται έγκυρη και

αv ακόμα συvέβαιvε o θάvατoς ή η πvευματική αvικαvότητα τoυ μέλoυς πoυ έδωσε τηv
εξoυσιoδότηση ή αvάκληση τoυ πληρεξoύσιoυ εγγράφoυ ή της εξoυσιoδότησης, με βάση τηv
oπoία εκδόθηκε τo πληρεξoύσιo έγγραφo ή μεταβίβαση της μετoχής γιά τηv oπoία γιvόταv λόγoς
στo πληρεξoύσιo έγγραφo, εφόσov δεv παραλήφθηκε στo γραφείo της Εταιρείας γραπτή
γvωστoπoίηση τωv πιό πάvω συμβάvτωv, πριv από τηv έvαρξη της συvέλευσης ή της συvέλευσης
ύστερα από αvαβoλή, κατά τηv oπoία έγιvε χρήση τoυ πληρεξoύσιoυ εγγράφoυ.

ΝΟΜIΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝ
ΜΕ ΑΝΤIΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤIΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕIΣ
35.

Οπoιoδήπoτε voμικό πρόσωπo, μέλoς της Εταιρείας, μπoρεί ύστερα από απόφαση τoυ

Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ ή άλλoυ διoικητικoύ oργάvoυ, vα εξoυσιoδoτεί κατά τηv κρίση τoυ
oπoιoδήπoτε πρόσωπo για vα εvεργεί ως αvτιπρόσωπός τoυ σε oπoιαδήπoτε συvέλευση της
Εταιρείας ή oπoιασδήπoτε τάξης μελώv της Εταιρείας. Τo πρόσωπo πoυ εξoυσιoδoτείται με τov
τρόπo αυτό έχει τo δικαίωμα vα ασκεί γιά λoγαριασμό και από μέρoυς τoυ voμικoύ πρoσώπoυ, τo
oπoίo αvτιπρoσωπεύει τις εξoυσίες εκείvες πoυ θα μπoρoύσε τo voμικό πρόσωπo vα εvασκήσει.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
36.

Το Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να συγκαλεί κάθε χρόνο γενική συνέλευση που θα

συνιστά την Ετήσια Γενική Συνέλευσή του για την έκθεση των δραστηριοτήτων και την έγκριση
των λογαριασμών. Όλες οι Γενικές Συνελεύσεις εκτός από την ετήσια Γενική Συνέλευση θα
ονομάζονται έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις. Τo χρovικό διάστημα μεταξύ μιας ετήσιας γεvικής
συvέλευσης της Εταιρείας και της ημερoμηvίας της επόμεvης γεvικής συvέλευσης δεv πρέπει vα
υπερβαίvει τoυς δεκαπέvτε μήvες. Εvvoείται ότι σε περίπτωση πoυ η Εταιρεία θα συγκαλoύσε
τηv πρώτη της γεvική συvέλευση μέσα σε δεκαoχτώ μήvες από τη σύστασή της, δεv είvαι αvάγκη
vα γίvει ετήσια γεvική συvέλευση μέσα στo χρόvo πoυ έγιvε η σύστασή της ή τov επόμεvo χρόvo.
Το Συμβούλιο μπορεί, οποτεδήποτε το κρίνει σωστό, να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση
της Εταιρείας. Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις μπορούν επίσης να συγκαλούνται και μετά από
αίτηση όπως προβλέπει το άρθρο 126 του Νόμου. Η ετήσια και οι έκτακτες γενικές συνελεύσεις
θα συγκαλούνται σε χρόνο και τόπο που θα ορίζει το Συμβούλιο.
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ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
37.

Μια ετήσια Γενική Συνέλευση και μια συνέλευση που συγκαλείται για την έγκριση

ειδικού ψηφίσματος θα συγκαλείται με προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση 21 ημερών και
οποιαδήποτε συνέλευση, εκτός από την ετήσια Γενική Συνέλευση ή συνέλευση που συγκαλείται
για την έγκριση ειδικού ψηφίσματος, θα συγκαλείται με ειδοποίηση τουλάχιστον 14 ημερών. Οι
ειδοποιήσεις θα καθορίζουν τον τόπο, τη μέρα και την ώρα της συνέλευσης και στην περίπτωση
ειδικής εργασίας, τη γενική φύση της εργασίας αυτής. Θα αποστέλλονται στα πρόσωπα που
σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, δικαιούνται να λαμβάνουν τέτοιες ειδοποιήσεις από
την Εταιρεία.
Νοείται ότι Γενική Συνέλευση της Εταιρείας θα θεωρείται, έστω κι αν έχει συγκληθεί με
ειδοποίηση μικρότερη από ότι καθορίζεται στον Κανονισμό αυτό, ότι έχει δεόντως συγκληθεί,
αν έτσι συμφωνείται:
(α) Στην περίπτωση συνέλευσης που συγκαλείται ως ετήσια Γενική Συνέλευση, από όλα
τα μέλη που δικαιούνται να παρευρεθούν και ψηφίζουν σε αυτή.
(β) Στην περίπτωση οποιασδήποτε άλλης συνέλευσης από την πλειοψηφία σε αριθμό των
μελών που έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται και να ψηφίζουν στη Συνέλευση που
συνιστά πλειοψηφία τέτοια, που αντιπροσωπεύει το 75% των συνολικών ψήφων
όλων των μελών της Συνέλευσης αυτής.
Η τυχαία παράλειψη γνωστοποίησης για τη σύγκλιση οποιασδήποτε Συνέλευσης προς πρόσωπο
που δικαιούται να λάβει γνωστοποίηση ή μη παραλαβή απ’αυτό γνωστοποίησης, δεν θα
ακυρώνει τη διαδικασία της Συνέλευσης.

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ
38.

Όλες οι εργασίες που διεξάγονται στις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, θα θεωρούνται

ειδικές. Ειδικές θα θεωρούνται επίσης και οι εργασίες που διεξάγονται στις ετήσιες Γενικές
Συνελεύσεις, εκτός από την εξέταση των λογαριασμών, του ισολογισμού και των εκθέσεων του
Συμβουλίου και των ελεγκτών, την εκλογή Συμβούλων και το διορισμό και τον καθορισμό της
αμοιβής των ελεγκτών.
39.

Καμιά εργασία δεν θα διεξάγεται σε Γενική Συνέλευση, εκτός αν υπάρχει απαρτία κατά

το χρόνο που η συνέλευση αρχίζει τις εργασίες της. Το 1/2 πλέον ενός των εγγεγραμμένων
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μελών που έχουν τακτοποιημένες τις οικονομικές τους εκκρεμότητες έναντι της Εταιρείας θα
αποτελούν απαρτία.
40.

Αν μέσα σε μισή ώρα από την καθορισμένη ώρα έναρξης της Συνέλευσης δεν υπάρχει

απαρτία, η Συνέλευση, αν είχε συγκληθεί ύστερα από αίτηση των μελών, θα διαλύεται. Σε κάθε
άλλη περίπτωση αν δεν επιτευχθεί απαρτία μέσα σε μισή ώρα από την καθορισμένη ώρα
έναρξης τα παρόντα μέλη θα συνιστούν απαρτία.
41.

Ο Πρόεδρος μπορεί, με τη συγκατάθεση της συνέλευσης στην οποία υπάρχει απαρτία

(και θα έχει υποχρέωση αν του το ζητήσει η Συνέλευση) ν’ αναβάλλει τη Συνέλευση από χρόνο
σε χρόνο και από τόπο σε τόπο, αλλά καμιά εργασία δεν θα διεξάγεται σε οποιαδήποτε
εξ’αναβολής συνέλευση, εκτός από την εργασία που παραμένει ατελείωτη στη συνέλευση από
την οποία έγινε η αναβολή. Όταν μια Συνέλευση αναβάλλεται για τριάντα ή περισσότερες μέρες,
γνωστοποίηση της εξ’αναβολής Συνέλευσης θα δίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως για την αρχική
συνέλευση. Εκτός όπως προνοείται πιο πάνω, δεν θα χρειάζεται να δίνεται ειδοποίηση για
αναβολή ή για την εργασία που θα διεξαχθεί σε εξ’αναβολής Συνέλευση.
42.

Σε κάθε γενική συνέλευση, ψήφισμα που τίθεται για έγκριση στη συνέλευση θα

αποφασίζεται με ανάταση χεριών εκτός αν ζητηθεί μυστική ψηφοφορία πριν τη ψήφιση του εν
λόγω ψηφίσματος από τον Πρόεδρο ή από τρία τουλάχιστον μέλη. Αν υπάρχει ισοψηφία, στην
περίπτωση ανάτασης των χεριών τότε ο Πρόεδρος έχει δεύτερη νικώσα ψήφο. Στην περίπτωση
όμως μυστικής ψηφοφορίας, ο Πρόεδρος δεν θα δικαιούται δεύτερη ή νικώσα ψήφο, αλλά θα
διεξάγεται νέα ψηφοφορία μέχρι την εξεύρεση πλειοψηφίας.
43.

Με τηv τήρηση τωv διατάξεωv τoυ Νόμoυ, γραπτή απόφαση η oπoία φέρει τηv υπoγραφή

όλωv τωv μελώv, τα oπoία κάθε φoρά έχoυv τo δικαίωμα vα παίρvoυv ειδoπoίηση γιά σύγκληση
γεvικώv συvελεύσεωv vα παρευρίσκovται και vα ψηφίζoυv σε αυτές (ή σε περίπτωση voμικώv
πρoσώπωv τηv υπoγραφή τωv εξoυσιoδoτημέvωv αvτιπρoσώπωv τoυς), είvαι έγκυρη και έχει τις
ίδιες voμικές συvέπειες ως εάv η απόφαση είχε ψηφιστεί σε συvέλευση της Εταιρείας πoυ
συγκλήθηκε και έγιvε καvovικά. Η απόφαση αυτή δυvατόv vα απoτελείται από περισσότερα
έγγραφα τoυ ίδιoυ τύπoυ, τo καθέvα από τα oπoία φέρει τηv υπoγραφή εvός ή περισσoτέρωv
μελώv ή τωv αvτιπρoσώπωv τoυς και σε περίπτωση voμικώv πρoσώπωv μελώv της Εταιρείας, τηv
υπoγραφή μέλoυς τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ τoυ ή άλλoυ εξoυσιoδoτημέvoυ αξιωματoύχoυ ή
διoρισμέvoυ πληρεξoύσιoυ αvτιπρoσώπoυ τoυ
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Σύμβουλοι
44.

Η Εταιρεία διοικείται από 7 μελές Διοικητικό Συμβούλιο συμπεριλαμβανομένου δύο

αναπληρωματικών μελών. Το Συμβούλιο αποτελείται από:
α.
β.
γ.
δ.
ε.
ε.
45.

τον Πρόεδρο
τον Αντιπρόεδρο
το Γραμματέα
τον Ταμία
ένα μέλος
2 αναπληρωματικά μέλη

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τακτικά και αναπληρωματικά εκλέγονται κάθε

δύο χρόνια, με μυστική ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης.

Τη διαδικασία της εκλογής

εποπτεύει διμελής Εφορευτική Επιτροπή που ορίζεται την ίδια μέρα από τη Γενική Συνέλευση
πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν δικαιούνται να
είναι υποψήφιοι για εκλογή στο Συμβούλιο.
46.

Όποιος επιθυμεί να υποβάλει υποψηφιότητα για την εκλογή του ως μέλους του

Συμβουλίου καταθέτει σχετική αίτηση στο απερχόμενο Συμβούλιο μέχρι την 17.00 ώραν της
ημέρας που προηγείται της διενέργειας των αρχαιρεσιών. Το Συμβούλιο καταρτίζει με βάση τις
αιτήσεις αυτές ενιαίο ψηφοδέλτιο κατ’ αλφαβητική σειρά σε έντυπα της Εταιρείας.
Διαφορετικού τύπου ψηφοδέλτια θεωρούνται άκυρα. Οι σταυροί προτιμήσεως δεν επιτρέπεται
να υπερβαίνουν άλλα ούτε και να υπολείπονται του αριθμού των μελών που θα εκλεγούν.
Επανεκλογή επιτρέπεται απεριόριστα.
Στο πρώτο Συμβούλιο μπορούν να εκλεγούν τακτικά μέλη τα οποία εκλέγονται από την πρώτη
Γενική Συνέλευση που συνέρχεται σε ένα μήνα από την εγγραφή της Εταιρείας..
Σε κάθε θητεία εκλογής του Συμβουλίου. αποχωρούν από το αξίωμα τους τα 1/3 των μελών ή αν
ο αριθμός τους δεν είναι τρείς (3) ή πολλαπλάσιο των τριών, τότε ο αριθμός που είναι πιο κοντά
στο ένα τρίτο (1/3) αποχωρούν από το αξίωμα. Τα μέλη τα οποία πρέπει να αποχωρήσουν κάθε
έτος είναι αυτοί οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη θητεία στη θέση από την τελευταία εκλογή τους
αλλά μεταξύ προσώπων που έγιναν μέλη την ίδια ημέρα αποχωρούν εκείνοι (εκτός αν
αποφασίσουν διαφορετικά μεταξύ τους) που θα αποφασιστεί με κλήρο. Το μέλος το οποίο
αποχωρεί είναι επανεκλέξιμος.
47.

Εντός 48 ωρών από της εκλογής τους τα μέλη του Συμβουλίου συνέρχονται σε κλειστή

συνεδρία για τον καταρτισμό τους σε σώμα, βάσει του Κανονισμού 42 του Καταστατικού.
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48.

Σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως ή αποπομπής μέλους του Συμβουλίου, θα

διορίζεται άλλο μέλος για την υπόλοιπη περίοδο του Συμβουλίου από τα αναπληρωματικά μέλη
του Συμβουλίου., σύμφωνα με τον αριθμό ψήφων που έλαβε.
49.

Οι αποφάσεις του Συμβουλίου θα λαμβάνονται με πλειοψηφία.

50.

Στην περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος έχει τη νικώσα ψήφον.

51.

Μέλος του Συμβουλίου που δεν παρίσταται σε 3 συνεχόμενες τακτικές συνεδρίες του

Συμβουλίου αδικαιολόγητα, τότε χάνει την ιδιότητα του μέλους του Συμβουλίου. Τα υπόλοιπα
μέλη του Συμβουλίου, δύναται να προβούν σε κάλυψη της θέσης είτε από τα αναπληρωματικά
μέλη είτε από τα υφιστάμενα μέλη της Εταιρείας με πλειοψηφία των 3/5 των παρόντων μελών
του Συμβουλίου. Κάθε μέλος που διορίζεται με τον τρόπο αυτό θα κατέχει το αξίωμα μόνο μέχρι
την επόμενη Γενική Συνέλευση για διορισμό του νέου Συμβουλίου.
52.

Η Εταιρεία δύναται από καιρό σε καιρό να αυξάνει ή ελαττώνει τον αριθμό των μελών

του Συμβουλίου, προτείνοντας και τις αρμοδιότητες τους. Για την έγκριση τους απαιτείται η
πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών με δικαίωμα ψήφου σε Συνεδρία της Γενικής
Συνέλευσης.

- ΕΞΟΥΣΙΕΣ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
53.

Η Εταιρεία θα διοικείται από 7μελές Συμβούλιο, που θα εκλέγεται κατά την Ετήσια

Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου. Τα μέλη του Δ.Σ. πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 21ον
έτος της ηλικίας τους και να μην κατέχουν οποιοδήποτε αξίωμα σε οποιοδήποτε άλλο σώμα του
οποίου οι δραστηριότητες είναι αντίθετες με τα συμφέροντα του Συνδέσμου.
54.

Οι εργασίες της Εταιρείας θα διευθύνονται από το Συμβούλιο το οποίο θα μπορεί να

εξασκεί όλες τις δικαιοδοσίες της Εταιρείας εκτός από εκείνες που, σύμφωνα με το Νόμο ή το
Καταστατικό αυτό, πρέπει να ασκούνται από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση. Η εξουσία
αυτή του Συμβουλίου θα ασκείται όμως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του παρόντος
Καταστατικού που δεν θα έρχονται σε σύγκρουση με τις διατάξεις, οι οποίες θα καθοριστούν
από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση. Κανονισμός όμως που θα έχει θεσπισθεί από την
Εταιρεία σε γενική συνέλευση, με κανένα τρόπο δεν θα καθιστά άκυρη οποιαδήποτε
προηγούμενη πράξη του Συμβουλίου η οποία θα ήταν έγκυρη αν ο Κανονισμός αυτός δεν είχε
θεσπισθεί.
55.

Το Συμβούλιο θα ασκεί όλες τις εξουσίες της Εταιρείας που αφορούν την παροχή

εγγυήσεων και τη σύναψη δανείων από την Εταιρεία και θα δύναται να επιβαρύνει ή να
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υποθηκεύσει την επιχείρηση ή την περιουσία ή οποιοδήποτε μέρος της και να εκδίδει ομόλογα,
χρεωστικά ομόλογα και άλλα χρεόγραφα για εξασφάλιση ή μη, χρεών, υποχρεώσεων ή ευθυνών
της Εταιρείας ή έναντι οποιουδήποτε τρίτου.
56.

Κάθε επιταγή, χρεωστικό γραμμάτιο, διατακτικό πληρωμής, συναλλαγματική ή άλλο

διαπραγματεύσιμο αξιόγραφο, και κάθε απόδειξη παραλαβής χρημάτων από την Εταιρεία, θα
υπογράφεται, εκδίδεται, γίνεται αποδεκτή, οπισθογραφείται ή με άλλο τρόπο εκτελείται ανάλογα
με την περίπτωση, κατά τον τρόπο που το Συμβούλιο θέλει κατά καιρούς με απόφαση
καθορίσει.
57.

Το Συμβούλιο μπορεί από καιρό σε καιρό και σε οποιοδήποτε χρόνο, με πληρεξούσιο

έγγραφο, να διορίζει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, εταιρεία, οίκο ή σώμα προσώπων, για να
ενεργεί ως πληρεξούσιος αντιπρόσωπος ή πληρεξούσιοι αντιπρόσωποι της Εταιρείας για τους
σκοπούς και με τις εξουσίες, εξουσιοδοτήσεις και διακρίσεις (που δεν θα είναι μεγαλύτερες
εκείνων που έχει Συμβούλιο δυνάμει του Καταστατικού αυτού) και για την περίοδο και υπό τους
όρους που το Συμβούλιο κατά την κρίση του θα καθορίζει.
58.

Το Συμβούλιο της Εταιρείας θα μπορεί να διορίσει ένα ή δύο από τα μέλη του με αμοιβή

ως εκπρόσωποι του Συμβουλίου με καθήκοντα επιτηρήσεως και ελέγχου για τη σωστή
λειτουργία της Εταιρείας, όπως και εκτελέσεως των αποφάσεων του Συμβουλίου.
59.

Το Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να συντάσσει και να εγκρίνει Εσωτερικούς Κανονισμούς

για την εξασφάλιση της ομαλής και αποτελεσματικής λειτουργίας του και της Εταιρείας
γενικότερα.
60.

Το Συμβούλιο ενεργεί με γνώμονα την επιτυχία των σκοπών της Εταιρείας, εγκρίνει την

εγγραφή νέων μελών, διαγράφει εκείνα τα μέλη που δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους,
συντάσσει και υποβάλλει στη γενική συνέλευση τον απολογισμό του παρελθόντος οικονομικού
έτους και τον προϋπολογισμό των εσόδων και εξόδων του νέου, εγκρίνει κάθε άλλη
συμπληρωματική πίστωση και δαπάνη, αποφασίζει για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα το οποίο δεν
εμπίπτει, σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς, στην αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
61.

Ο Πρόεδρος προεδρεύει των συνεδριάσεων του Συμβουλίου και των Γενικών

Συνελεύσεων. Συντονίζει τη διαδικασία των συνεδριάσεων και κατευθύνει τις εργασίες των
Συμβούλων του Συνδέσμου, εκπροσωπεί το Σύνδεσμο στις σχέσεις του με τρίτους και
υπογράφει κάθε σπουδαίο έγγραφο. Υπογράφει επίσης μαζί με τον Ταμία τα εντάλματα
εισπράξεων και πληρωμών.
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ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
62.

Ο Αντιπρόεδρος βοηθά τον Πρόεδρο στην εκτέλεση των καθηκόντων του και σε

περίπτωση απουσίας του τον αναπληρεί με πλήρεις εξουσίες και δικαιώματα.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
63.

Ο Γραμματέας διορίζεται από τους Συμβούλους για τόση περίοδο, με τέτοια αμοιβή και

με τέτοιους όρους όπως αυτοί δυνατό να θεωρήσουν σωστό και οποιοσδήποτε γραμματέας που
έχει διοριστεί με τον τρόπο αυτό δύναται να παυθεί από αυτούς.
64.

Ο Γραμματέας τηρεί:
(α) Μητρώο Μελών με τα στοιχεία κάθε μέλους.
(β)

πρακτικά στα οποία καταχωρούνται όλες οι αποφάσεις των συνεδριάσεων του

Συμβουλίου. και των Γενικών Συνελεύσεων. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του
Συμβουλίου. εγκρίνονται κατά την επόμενη συνεδρίαση και υπογράφονται από τον
Πρόεδρο και το Γραμματέα. Τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων ετοιμάζονται από
το Γραμματέα και κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη της Εταιρείας, τα οποία δικαιούνται να
εκφράσουν τις απόψεις τους για την ορθότητα των πρακτικών μέσα σε 15 ημέρες από
την ημερομηνία που αναφέρεται στην επιστολή αποστολής τους. Οποιεσδήποτε τυχόν
απόψεις εξετάζονται από το Συμβουλίου το οποίο αποφασίζει σχετικά. Ακολούθως τα
πρακτικά εγκρίνονται και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα. Τηρεί
φακέλους στους οποίους φυλάσσει όλα τα εισερχόμενα έγγραφα και αντίγραφα όλων των
εξερχομένων εγγράφων.
65.

Σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο καλεί τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου. και αποστέλλει

τις σχετικές ειδοποιήσεις προς όλα τα μέλη του Συμβουλίου.
66.

Διεξάγει την αλληλογραφία, σφραγίζει και υπογράφει όλες τις επιστολές και

οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που δεν απαιτεί την υπογραφή του Προέδρου.
67.

Κοινοποιεί προς όλα τα μέλη τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του

Συμβουλίου. ως και οποιοδήποτε άλλο ενδιαφέρον ζήτημα ή αναγκαία πληροφορία.

ΤΑΜΙΑΣ
68.

Ο Ταμίας τηρεί:
(α) βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται όλες οι εισπράξεις και όλες οι πληρωμές.
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(β) στελέχη αριθμημένων αποδείξεων για όλες τις εισπράξεις ή εισφορές χρημάτων προς
το Σύνδεσμο
(γ) στελέχη αριθμημένων αποδείξεων για όλες τις πληρωμές χρημάτων.
69.

Εκτελεί όλες τις πληρωμές με την εξουσιοδότηση και τη συνυπογραφή του Προέδρου.

70.

Είναι υπεύθυνος για την οικονομική διαχείριση του Συνδέσμου, ως και για τα χρήματα,

βιβλία και οποιαδήποτε άλλη περιουσία που είναι στην κατοχή του ή υπό τον έλεγχο του.
71.

Ενημερώνει το Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση για την οικονομική κατάσταση της

Εταιρείας. Δίδει ακριβή κατάσταση για όλες τις εισπράξεις και πληρωμές και για το υπόλοιπο
των χρημάτων που βρίσκονται στην κατοχή του ή στους τραπεζικούς λογαριασμούς της
Εταιρείας και για οποιαδήποτε άλλη περιουσία την οποία διαχειρίζεται από την ημέρα που
ανέλαβε καθήκοντα ή από την ημερομηνία των τελευταίων λογαριασμών.
72.

Καταθέτει στο όνομα και δια λογαριασμό της Εταιρείας σε Τράπεζα ή Τράπεζες της

έγκρισης του Συμβουλίου., οποιοδήποτε ποσό εισπράττει και αποσύρει χρήματα με τις
υπογραφές των προσώπων που καθορίζεται στους Κανονισμούς αυτούς ή με απόφαση του
Συμβουλίου.
73.

Είναι υπεύθυνος για την είσπραξη των δικαιωμάτων εγγραφής, των συνδρομών, των

εισφορών και άλλων εσόδων της Εταιρείας.

ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
74.

Η θέση oπoιoυδήπoτε από τα μέλη τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ χηρεύει όταv αυτό:
(α)

χάσει τηv ιδιότητα αυτή σύμφωvα με τo άρθρo 176 τoυ Νόμoυ, ή

(β)

κηρύξει πτώχευση ή κάμει διευθετήσεις ή έλθει σε συμβιβασμό με τoυς πιστωτές

τoυ γεvικά, ή
(γ)

στερηθεί τoυ δικαιώματoς vα γίvει μέλoς τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ με βάση τo

διάταγμα πoυ εκδόθηκε σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 180 τoυ Νόμoυ, ή
(δ)

γίvει διαvoητικά αvίκαvo, ή

(ε)

παραιτηθεί από τη θέση τoυ με έγγραφo πoυ κoιvoπoιεί στηv Εταιρεία.

(στ) Οποιοδήποτε μέλος του Συμβουλίου εκπίπτει επίσης των καθηκόντων του ύστερα
από απόφαση κατά πλειοψηφία του Συμβουλίου για αμέλεια καθήκοντος,
αναρμοδιότητα, κακή διαγωγή, άρνηση για εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής
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Συνέλευσης ή του Συμβουλίου ή για άλλη επαρκή αιτία. Νοείται όμως ότι το μέλος
αυτό θα έχει το δικαίωμα εντός 15 ημερών από την ημερομηνία της έκπτωσης του να
παρευρεθεί και να υπερασπίσει τη θέση του ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου πριν
τη λήψη τελικής απόφασης.
75.

Οποιοδήποτε παυθέν ή αντικατασταθέν μέλος του Συμβουλίου οφείλει να παραδώσει

στο διάδοχο του, όλα τα χρήματα, βιβλία, αποδείξεις και οποιαδήποτε άλλη περιουσία του
Συνδέσμου η οποία βρίσκεται στην κατοχή του.
76.

Μέλος του Συμβουλίου. το οποίο είναι αναμεμειγμένο σε υπόθεση η οποία συζητείται,

θα αποσύρεται από τη συνεδρίαση, μετά την έκφραση των απόψεων του. Σύμβουλος που
ενδιαφέρεται προσωπικά για οποιοδήποτε συμβόλαιο της Εταιρείας ή για οποιοδήποτε θέμα
προκύπτει απ’αυτό, δεν θα ψηφίζει και σε περίπτωση που ψηφίσει η ψήφος του δεν θα
καταμετρηθεί και θα θεωρηθεί άκυρη.

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
77.

Το Συμβούλιο μπορεί να συνέρχεται για τη διεξαγωγή των εργασιών του, ν’αναβάλλει

και κατ’άλλο τρόπο να ρυθμίζει τις συνεδριάσεις του όπως κρίνει σωστό. Ζητήματα που
εγείρονται σε μια συνεδρίαση θα αποφασίζονται κατά πλειοψηφία. Στην περίπτωση ισοψηφίας,
ο Πρόεδρος θα έχει δεύτερη νικώσα ψήφο. Ο Γραμματέας, ύστερα από αίτηση δύο Συμβούλων
θα έχει υποχρέωση να συγκαλεί συνεδρίαση του Συμβουλίου κατά οποιοδήποτε εύλογο χρόνο.
78.

Η απαιτούμενη απαρτία για τη διεξαγωγή των εργασιών του Συμβουλίου θα καθοριστεί

από τα μέλη του Συμβουλίου. Μέχρι τον καθορισμό αυτό η παρουσία 2 μελών του Συμβουλίου
θα θεωρείται απαρτία.
79.

Τα μέλη του Συμβουλίου μπορούν να αναθέσουν μέρος των εξουσιών τους σε

Επιτροπές. Οι Επιτροπές αυτές κατά την άσκηση των εξουσιών τους πρέπει να συμμορφώνονται
με το Καταστατικό και τις οδηγίες και τους όρους που τους επιβάλλονται από το Συμβούλιο.
80.

Οι Επιτροπές μπορούν να εκλέγουν τον πρόεδρο των συνεδριάσεών τους. Εάν δεν

εκλεγεί πρόεδρος ή εάν ο πρόεδρος απουσιάζει μετά από παρέλευση 30 λεπτών από την
καθορισμένη ώρα έναρξης της συνεδρίας, τα παρόντα μέλη μπορούν να εκλέγουν ένα εξ’αυτών
για να προεδρεύσει της Συνεδρίας.
81.

Η έναρξη και λήξη των συνεδριάσεων των Επιτροπών εναπόκειται στην κρίση τους. Οι

αποφάσεις σε ζητήματα που εγείρονται κατά τις συνεδριάσεις θα λαμβάνονται από την
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πλειοψηφία των ψήφων των παρόντων μελών, σε περίπτωση δε ισοψηφίας ο πρόεδρος θα
δικαιούται δεύτερης και νικώσας ψήφου.
82.

Έγγραφη απόφαση υπογραμμένη από όλους τους Συμβούλους που έχουν δικαίωμα να

λαμβάνουν γνωστοποίηση συνεδρίασης του Συμβουλίου θα είναι έγκυρη και δεσμευτική όπως
θα ήταν αν λαμβάνονταν σε συνεδρίαση του Συμβουλίου που είχε συγκληθεί και συγκροτηθεί
κανονικά.

ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ
83.

Εάν κατά την γνώμη του Συμβουλίου μέλος της Εταιρείας έχει παραβεί οποιονδήποτε

άρθρο του Καταστατικού η οποιοδήποτε ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης θα υπόκειται σε
αποβολή κατόπιν Γενικής ή ΄Εκτακτης Συνέλευσης και με πλειοψηφία 2/3 των παρόντων μελών
που έχουν δικαίωμα ψήφου. Εξυπακούεται ότι για το μέτρο αυτό το συγκεκριμένο μέλος θα
λάβει προειδοποίηση τουλάχιστον 15 ημερών από το Διοικητικό Συμβούλιο πριν τη σύγκληση
της Γενικής ή ΄Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης ώστε να έχει την ευκαιρία να εξηγήσει και να
υπερασπιστεί τη θέση του.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ
84.

Οποιοδήποτε μέλος ή πρόσωπο, το οποίο έχει νόμιμον συμφέρον δικαιούται ύστερα από

αίτηση του προς το Γραμματέα, να επιθεωρήσει τα βιβλία και αρχεία της Εταιρείας οποιαδήποτε
εργάσιμη μέρα και ώρα.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
85.

Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, όπως και για κάθε ζήτημα

ερμηνείας του, αποφασίζει το Συμβούλιο. με την επιφύλαξη έφεσης στη Γενική Συνέλευση του
Συνδέσμου.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
86.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούνται να θεσπίζει Κανονισμούς για την ορθή διεξαγωγή

των εργασιών της Εταιρείας, όπως και για την προαγωγή και προστασία των επαγγελματικών
συμφερόντων των μελών του και γενικά για την αποτελεσματική επίτευξη των σκοπών του.
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Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ
87.

Το Συμβούλιο θα μεριμνά για την ασφαλή φύλαξη της Σφραγίδας, η οποία δεν θα

χρησιμοποιείται παρά μόνο μετά από έγκριση του Συμβουλίου ή Συμβούλων εξουσιοδοτημένων
γι’αυτό. Κάθε έγγραφο στο οποίο θα τοποθετηθεί η σφραγίδα της Εταιρείας θα υπογράφεται από
ένα Σύμβουλο και θα προσυπογράφεται από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που θα διοριστεί από
το Συμβούλιο για το σκοπό αυτό.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
88.

Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί πλήρεις και πιστούς λογαριασμούς που να δείχνουν όσα

ποσά εισπράττονται και πληρώνονται μαζί με τα δικαιολογητικά των πληρωμών και των
εισπράξεων, όλες τις αγορές και πωλήσεις που γίνονται από την Εταιρεία ως επίσης και το
ενεργητικό και το παθητικό της Εταιρείας. Τηρουμένων των εκάστοτε λογικών περιορισμών ως
προς το χρόνο και τρόπο της επιθεώρησης τους, που επιβάλλονται δυνάμει του Καταστατικού
της Εταιρείας, οι λογαριασμοί αυτοί θα βρίσκονται στη διάθεση των μελών για επιθεώρησή
τους. Το δικαίωμα όμως τούτο θα υπόκειται σε λογικούς περιορισμούς ως προς το χρόνο και
τρόπο του ελέγχου, σύμφωνα με τους εκάστοτε κανονισμούς της Εταιρείας. Τουλάχιστον μια
φορά το χρόνο οι λογαριασμοί της Εταιρείας θα ελέγχονται και η ορθότητα του λογαριασμού
Εσόδων και Εξόδων, όπως και του Ισολογισμού θα πιστοποιούνται από έναν ή περισσότερους
προσοντούχους εξωτερικούς Ελεγκτές.
89.

Τα λογιστικά βιβλία θα φυλάσσονται στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας ή

τηρούμενου του άρθρου 141(3) του Νόμου, σε τέτοιο άλλο τόπο ή τόπους που το Συμβούλιο
ήθελε κρίνει σωστό και θα υπόκεινται συνεχώς σε επιθεώρηση από το Συμβούλιο.
90.

Το Συμβούλιο μπορεί κατά καιρούς να καθορίζει κατά πόσο και σε ποιο βαθμό και σε

ποιο χρόνο ή τόπο και κάτω από ποιους όρους ή κανονισμούς, οι λογαριασμοί και τα βιβλία της
Εταιρείας, ή μερικά από αυτά, θα βρίσκονται στη διάθεση των μελών που δεν είναι Σύμβουλοι
για επιθεώρηση, και κανένα μέλος (που δεν είναι Σύμβουλος) δεν θα έχει το δικαίωμα
επιθεώρησης οποιουδήποτε λογαριασμού ή βιβλίου ή εγγράφου της Εταιρείας εκτός ως
προνοείται από το Νόμο ή ως επιτρέπεται από τους Συμβούλους ή από απόφαση της γενικής
συνέλευσης.
91.

Το Συμβούλιο θα φροντίζει κατά καιρούς, σύμφωνα με τα άρθρα 142, 144 και 151 του

Νόμου, να ετοιμάζονται και να τίθενται ενώπιον της Εταιρείας σε γενική συνέλευση, οι
λογαριασμοί κερδοζημιών, ισολογισμών, οι ομαδικοί λογαριασμοί (αν υπάρχουν) και οι
εκθέσεις που αναφέρονται στα άρθρα αυτά.
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92.

Αντίγραφο του κάθε ισολογισμού (περιλαμβανομένου και κάθε εγγράφου που

χρειάζεται από το Νόμο να επισυνάπτεται σ’αυτόν) που πρέπει να τίθεται ενώπιον της Εταιρείας
σε γενική συνέλευση, μαζί με αντίγραφο της έκθεσης των ελεγκτών, θα πρέπει να αποστέλλεται
σε κάθε μέλος της Εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο.

ΕΛΕΓΚΤΕΣ
93.

Ο διορισμός και τα καθήκοντά των ελεγκτών θα ρυθμίζονται από τα άρθρα 153, 155 και

156 του Νόμου.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
94.

Ειδοποίηση μπορεί να δίνεται γραπτώς από την Εταιρεία σε ένα μέλος είτε προσωπικά

με το χέρι είτε με αποστολή σχετικής επιστολής μέσω του ταχυδρομείου ή του ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου ή με οποιοδήποτε άλλο θεμιτό τρόπο που δυνατό να αποφασιστεί από το
Συμβούλιο.
95.

Ειδοποίηση για κάθε γενική συνέλευση θα δίνεται με οποιονδήποτε από τους πιο πάνω

τρόπους προς:
(α) Κάθε μέλος που έχει γνωστοποιήσει στην Εταιρεία τη διεύθυνση του.
(β) Τον εκάστοτε ελεγκτή της Εταιρείας.
(γ) Κάθε πρόσωπο που είναι προσωπικός αντιπρόσωπος αποβιώσαντος μέλους ή
επίτροπος πτώχευσης μέλους, όταν το μέλος, αν δεν είχε επισυμβεί ο θάνατος ή η
πτώχευσή του θα είχε δικαίωμα να λάβει γνωστοποίηση.
Κανένα άλλο πρόσωπο δεν θα δικαιούται να λαμβάνει γνωστοποιήσεις για γενικές συνελεύσεις.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
96. Το παρόν Καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί, μετά από εισήγηση του Συμβουλίου, με
απόφαση της Συνέλευσης που έχει ψηφιστεί από τα ¾ των παρόντων σε αυτή μελών, οι οποίοι
αποτελούν όμως τουλάχιστον το ½ του αριθμού των τακτικών μελών.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ
97.

Τα εισοδήματα και η περιουσία της Εταιρείας, οποθενδήποτε προερχόμενα, θα

χρησιμοποιούνται μόνο για την προαγωγή των σκοπών της Εταιρείας, όπως αυτοί αναφέρονται
στο παρόν Ιδρυτικό Έγγραφο και δεν θα καταβάλλεται ή μεταβιβάζεται έμμεσα ή άμεσα,
οποιοδήποτε μερίδιο υπό μορφή μερίσματος ή δώρου, στα μέλη της Εταιρείας και κανένα μέλος
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του Συμβουλίου δεν θα διορίζεται σε οποιοδήποτε αξίωμα της Εταιρείας που είναι έμμισθο ή
που παρέχει αμοιβή ή θα λαμβάνει οποιαδήποτε αμοιβή ή ωφέλημα ή χρήματα από την
Εταιρεία, εκτός αν άλλως προνοείται στους Κανονισμούς αυτούς. Νοείται ότι τίποτα δεν
εμποδίζει οποιαδήποτε καλή τη πίστη πληρωμή από την Εταιρεία και που συνιστά:
(α) Εύλογη και λογική αμοιβή σε οποιοδήποτε μέλος, αξιωματούχο ή υπάλληλο της
Εταιρείας (έστω και μέλος του Συμβουλίου) για οποιεσδήποτε υπηρεσίες που παρέχει
στην Εταιρεία άλλες από υπηρεσίες που σχετίζονται με την ιδιότητα του ως μέλους του
Συμβουλίου.
(β) Τόκο σε χρήματα που δανείσθηκε η Εταιρεία ή πληρωμή ευλόγου ενοικίου για
ακίνητα που εκμίσθωσε στην Εταιρεία κάποιο μέλος της ή άλλο τρίτο πρόσωπο.
(γ) Πληρωμές σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα για υπηρεσίες που έχουν προσφέρει στην
Εταιρεία για την προώθηση των σκοπών της Εταιρείας.
(δ) Καταβολή σε οποιοδήποτε μέλος του Συμβουλίου των πραγματικών του εξόδων που
κατέβαλε για την προώθηση των σκοπών της Εταιρείας.
(ε) Πληρωμές οποιωνδήποτε τελών ή φόρων προς οποιαδήποτε δημοτική, κοινοτική,
κεντρική ή άλλη αρμόδια ημικρατική ή δημόσια αρχή ή οργανισμό.

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
98.

Αν μετά τη διάλυση ή εκκαθάριση της Εταιρείας παραμείνει, ύστερα από την

αποπληρωμή όλων των χρεών και υποχρεώσεων της Εταιρείας, οποιαδήποτε περιουσία, αυτή
δεν θα πληρώνεται ή διανέμεται ανάμεσα στα μέλη της Εταιρείας, αλλά θα διατίθενται από το
τελευταίο Συμβούλιο σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (INDEMNITY)
99.

Τα κάθε φoρά μέλη τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ ή άλλoι αξιωματoύχoι της Εταιρείας

δικαιoύvται vα πάρoυv απoζημιώσεις από τα στoιχεία εvεργητικoύ της Εταιρείας, γιά oπoιαδήπoτε
ζημιά πoυ αυτoί θα υπoστoύv η ευθύvη πoυ μπoρεί vα έχoυv από τηv εκτέλεση ή λόγω της
εκτέλεσης αυτώv τωv καθηκόvτωv, περιλαμβαvoμέvης και της ευθύvης πoυ συvεπάγεται η
υπεράσπιση δικαστικώv διαδικασιώv, αστικώv ή πoιvικώv κατά τις oπoίες εκδίδεται απόφαση
υπέρ αυτώv ή απαλλάσovται, καθώς και γιά ευθύvη αvαφoρικά με αίτηση πoυ έγιvε σύμφωvα με
τις πρόvoιες τoυ άρθρoυ 383 τoυ Νόμoυ, κατά τηv oπoία παρέχεται σε αυτoύς από τo Δικαστήριo
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oπoιαδήπoτε θεραπεία. Τα μέλη τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ ή άλλoι αξιωματoύχoι της Εταιρείας
δεv φέρoυv καμιά ευθύvη γιά ζημιές, βλάβες ή ατυχήματα πoυ συμβαίvoυv στηv Εταιρεία κατά
τηv εκτέλεση ή λόγω της εκτέλεσης τωv καθηκόvτωv τoυς. Η παράγραφoς όμως αυτή ισχύει
μόvo στo βαθμό πoυ δεv είvαι αvτίθετη πρoς τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 197 τoυ Νόμoυ.
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