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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
Ο Σύνδεσμος θα είναι γνωστός με την επωνυμία «Σύνδεσμος

Πολεοδόμων Κύπρου» (και από τούδε θα αναφέρεται ως «ο Σύνδεσμος»)

2. ΜΟΝΙΜΗ ΕΔΡΑ:
Έδρα του Συνδέσμου θα είναι η Λευκωσία.

3. ΣΚΟΠΟΙ:
(α) Η με όλα τα νόμιμα μέσα προαγωγή και ενθάρρυνση για αποδοχή

από τις Αρχές και το Κοινό γενικά, των αρχών της Πολεοδομίας και
των ωφελημάτων που απορρέουν από την εφαρμογή των αρχών
αυτών στον Κυπριακό χώρο.

(β) Η προαγωγή και ενθάρρυνση στα μέτρα του δυνατού, της
επιμόρφωσης και της έρευνας στα πολεοδομικά και χωροταξικά
θέματα ως και η παροχή διευκολύνσεων για την επίτευξη τους.

(γ) Η εξύψωση, διατήρηση και προστασία του επιπέδου και της
υπόστασης του επαγγέλματος του πολεοδόμου στην Κύπρο,
καθώς και των συμφερόντων των πολεοδόμων.

(δ) Η προστασία του κοινού από μη προσοντούχα άτομα που
εξασκούν το επάγγελμα του Πολεοδόμου.

(ε) Η επίτευξη και διατήρηση ψηλού επιπέδου επαγγελματικής
ικανότητας, ακεραιότητας χαρακτήρα και συμπεριφοράς στην
εξάσκηση του επαγγέλματος.

(στ) Η βελτίωση της νομοθεσίας που σχετίζεται με την πολεοδομία και
χωροταξία.

(ζ) Η ενθάρρυνση και διατήρηση καλών σχέσεων και συνεργασίας με
άλλες επαγγελματικές οργανώσεις.

(η) Οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες σχετίζονται με τους πιο πάνω
σκοπούς.

4. ΕΡΜΗΝΕΙΑ:
Στο καταστατικό αυτό ο όρος «Πολεοδομία και Χωροταξία»

σημαίνει τον ορθολογικό και βιώσιμο πολεοδομικό προγραμματισμό της
χρήσης και ανάπτυξης γης καθώς επίσης και άλλων φυσικών πόρων
προς όφελος του κοινού και περιλαμβάνει τον πολεοδομικό
προγραμματισμό σε όλα τα επίπεδα.

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:
Ως μέλη του Συνδέσμου μπορούν να εγγραφούν οι κάτοχοι

πανεπιστημιακού τίτλου ή διπλώματος στην πολεοδομία και χωροταξία,
που είναι ισοδύναμα των τίτλων ή διπλωμάτων που χορηγούνται από
πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου ή του Βασιλικού Ινστιτούτου
Πολεοδομίας του Ηνωμένου Βασιλείου ή οποιουδήποτε άλλου
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επαγγελματικού οργανισμού που αναγνωρίζεται από το Σύνδεσμο ως
ισοδύναμος του Βασιλικού Ινστιτούτου Πολεοδομίας του Ηνωμένου
Βασιλείου ή τίτλου ή διπλώματος στην πολεοδομία και χωροταξία που
χορηγήθηκε από Πανεπιστημιακή Σχολή στην Πολεοδομία και Χωροταξία
αναγνωρισμένου από την χώρα έκδοσης του.

6. ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ:
Ο Σύνδεσμος μπορεί, με έγκριση της γενικής συνέλευσης, να

ανακηρύξει ως επίτιμα μέλη, άτομα με αξιόλογη συμβολή στην πολεοδομία
και χωροταξία στην Κύπρο, νοουμένου ότι η ανακήρυξη αυτή θα
συμβάλλει στην παραπέρα προαγωγή των σκοπών του. Για μια τέτοια
έγκριση απαιτείται πλειοψηφία 75% των παρισταμένων μελών.

7. ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:
(α) Αιτήσεις για εγγραφή στο Σύνδεσμο πρέπει να υποβάλλονται στον

Γραμματέα του Συνδέσμου μαζί με τα αναγκαία δικαιώματα και θα
κρίνονται με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 5.
Κάθε αίτηση για εγγραφή ως μέλους του Συνδέσμου πρέπει να
υπογράφεται από τον αιτητή και να προσυπογράφεται από δύο
μέλη του Συνδέσμου.

(β) Όλες οι αιτήσεις για εγγραφή ως μέλους του Συνδέσμου θα
εξετάζονται από το Συμβούλιο του Συνδέσμου, μετά τη λήψη της
αίτησης από το Γραμματέα, το οποίο μπορεί, κατά την κρίση του, να
εγκρίνει ή απορρίπτει την εγγραφή οποιουδήποτε ατόμου στο
Σύνδεσμο. Σε περίπτωση απόρριψης, το Συμβούλιο είναι
υποχρεωμένο να δώσει τους λόγους για την απόρριψη.

(γ) Σε περίπτωση κατά την οποίαν το Συμβούλιο θα αρνηθεί να
εγγράψει οποιοδήποτε πρόσωπο ως μέλος του Συνδέσμου, το
πρόσωπο αυτό μπορεί, μέσω δύο μελών του Συνδέσμου, να
επαναφέρει το θέμα σε ετήσια ή έκτακτη συνέλευση του Συνδέσμου,
για εξέταση. Για να ανατραπεί η απόφαση του Συμβουλίου
απαιτείται πλειοψηφία 75% των παρισταμένων μελών.

(δ) Μετά την εκλογή κάποιου υποψηφίου ο Γραμματέας θα τον
πληροφορήσει ότι το όνομα του έχει εγγράφει στον Κατάλογο των

Μελών.
(ε) Οποιοδήποτε μέλος που επιθυμεί να αποχωρήσει από το Σύνδεσμο

πρέπει να υποβάλει την παραίτησή του γραπτώς στο Γραμματέα. Η
παραίτηση αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία λήψης από το
Γραμματέα γνωστοποίησης περί τούτου, υπό τον όρο ότι
οποιεσδήποτε συνδρομές ή άλλες οφειλές θα έχουν εξοφληθεί
πλήρως.

(στ) Δικαιώματα εγγραφής και η αρχική συνδρομή θα είναι πληρωτέα με
την υποβολή αίτησης για εγγραφή. Σε περίπτωση απόρριψης
αίτησης για εγγραφή, αυτά τα δικαιώματα όπως και η συνδρομή θα

επιστρέφονται . Οποιοδήποτε μέλος το οποίο καθυστερεί να
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καταβάλει τη συνδρομή του για περίοδο πέραν του ενός
έτους διαγράφεται από μέλος, νοουμένου θα δοθεί σ’ αυτό η
δέουσα προειδοποίηση, εκτός αν αυτός ικανοποιήσει το
Συμβούλιο ότι η συνδρομή του δεν καταβλήθηκε για εύλογη
αιτία.

8. ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ:
Όλα τα μέλη του Συνδέσμου υποχρεούνται σε πληρωμή

δικαιώματος εγγραφής όπως και σε ετήσια συνδρομή, που και τα δύο
αποφασίζονται από το Σύνδεσμο από καιρό σε καιρό, κατά τις ετήσιες ή
έκτακτες συνελεύσεις των μελών του Συνδέσμου ύστερα από σύσταση του
Συμβουλίου.

9. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
Το κάθε μέλος του Συνδέσμου έχει το δικαίωμα να ψηφίζει και να

ψηφίζεται στο Συμβούλιο νοουμένου ότι όλες οι χρηματικές υποχρεώσεις
του προς το Σύνδεσμο έχουν προηγουμένως τακτοποιηθεί πλήρως.

9Α. ΑΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΟ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ
Η ιδιότητα μέλους είναι ανεπίδεκτη αντιπροσώπευσης και δεν

μεταβιβάζεται ούτε κληρονομείται.

10. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
Το κάθε μέλος του Συνδέσμου υποχρεούται όπως:

(α) Τηρεί τις πρόνοιες του Καταστατικού καθώς και οποιουσδήποτε
Κανονισμούς του Συνδέσμου.

(β) Τακτοποιεί χωρίς οποιαδήποτε καθυστέρηση τις ετήσιες και άλλες
χρηματικές του υποχρεώσεις όπως καθορίζεται κατά τις ετήσιες ή
έκτακτες συνελεύσεις του Συνδέσμου.
Οποιοδήποτε μέλος, το οποίο παραβαίνει τις πιο πάνω
υποχρεώσεις, θα προειδοποιείται από το Συμβούλιο, και αν παρά
ταύτα σκόπιμα συνεχίσει να παραβαίνει τις υποχρεώσεις του, ή
εγγραφή του ως μέλους του Συνδέσμου μπορεί να τερματισθεί
κατόπιν γραπτής ειδοποίησης στην τελευταία γνωστή διεύθυνσή
του, χωρίς επηρεασμό των με οποιοδήποτε τρόπο εκκρεμουσών
οικονομικών υποχρεώσεων του προσώπου αυτού προς το
Σύνδεσμο.

11. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Το Συμβούλιο του Συνδέσμου θα αποτελείται από εννέα

μέλη, δηλαδή τέσσερις αξιωματούχους και πέντε μέλη. Οι αξιωματούχοι
του Συνδέσμου θα είναι:
(ι) Ο Πρόεδρος
(ιι) Ο Αντιπρόεδρος



(ιιι) Ο Γραμματέας
(ιιιι) Ο Ταμίας

12. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ
(α) Πρόεδρος: Ο Πρόεδρος, όταν είναι παρών, θα προεδρεύει

όλων των συνεδριάσεων του Συμβουλίου και όλων των
συνελεύσεων του Συνδέσμου.

(β) Αντιπρόεδρος: Ο Αντιπρόεδρος θα αναπληρώνει τον Πρόεδρο
σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και σε περίπτωση
παραίτησης ή θανάτου αυτού και μέχρι την εκλογή νέου
Προέδρου.

(γ) Γραμματέας: Ο Γραμματέας θα διεκπεραιώνει όλη την
αλληλογραφία του Συνδέσμου κάτω από τη γενική επίβλεψη του
Συμβουλίου. Σε περίπτωση υποθέσεων επείγουσας φύσης όπου
το Συμβούλιο δεν είναι δυνατό να ερωτηθεί, θα
συμβουλεύεται τον Πρόεδρον ή στην απουσία του τον
Αντιπρόεδρο. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται με αυτό τον τρόπο
θα υπόκεινται σε επικύρωση ή αλλιώς, κατά την επομένη
συνεδρία του Συμβουλίου. Αυτός εκδίδει ειδοποιήσεις
συγκαλώντας όλες τις Συνεδριάσεις του Συνδέσμου, είναι δε
υπεύθυνος για την τήρηση πρακτικών για όλες τις πιο πάνω
συνεδρίες και συνελεύσεις, όπως επίσης για την τήρηση όλων των
αρχείων του Συνδέσμου και του Συμβουλίου.

(δ) Ταμίας: Ο Ταμίας θα εισπράττει και θα δαπανεί κατόπιν οδηγιών
του Συμβουλίου, όλα τα ποσά που ανήκουν στο Σύνδεσμο και
εκδίδει αποδείξεις παραλαβής για οποιοδήποτε ποσό που
εισπράχθηκε από αυτόν, θα διατηρεί δε αποδείξεις πληρωμής για
οποιοδήποτε ποσό που πληρώθηκε από αυτόν. Θα είναι
υπεύθυνος απέναντι στο Συμβούλιο και τα Μέλη όπως ετοιμάζει,
τηρεί και έχει διαθέσιμα προς επιθεώρηση τα κατάλληλα λογιστικά
βιβλία για όλα τα ποσά που εισπράττονται και πληρώνονται από
το Σύνδεσμο.

12Α. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΨΗΦΟ

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

12Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου υποχρεούται να τηρεί
πλήρως ενημερωμένο μητρώο των μελών του, το οποίο
επικαιροποιείται τουλάχιστον άπαξ κατ’ έτος και είναι διαθέσιμο προς
επιθεώρηση από τον Έφορο και προς οποιοδήποτε τρίτο έχει έννομο



συμφέρον.

12Γ. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΜΟΙΒΗ

Καμιά αμοιβή, οποιουδήποτε είδους, δεν καταβάλλεται για
παρεχόμενες υπηρεσίες σε οποιοδήποτε μέλος ή αξιωματούχο της
διοίκησης του Συνδέσμου.

13. ΕΚΛΟΓΕΣ

(α) Εκλογές για την ανάδειξη του Συμβουλίου του Συνδέσμου θα
διεξάγονται με μυστική ψηφοφορία κατά την ετήσια γενική
συνέλευση. Τόσο οι υποψηφιότητες όσο και οι εκλογές θα
περιορίζονται στα Μέλη του Συνδέσμου. Εκλογές μπορούν να
διεξαχθούν και κατά τη διάρκεια έκτακτης συνέλευσης με τη
σύσταση του Συμβουλίου άν ειδικές περιστάσεις το απαιτήσουν.
Όταν οι εκλογές διαλαμβάνουν και εκλογή Προέδρου, αυτές θα
διεξάγονται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο θα εκλέγεται μόνο
ο Πρόεδρος και στο δεύτερο και αφού γνωσθούν τα
αποτελέσματα της πρώτης εκλογής, θα εκλέγονται τα λοιπά μέλη
του Συμβουλίου.

(β) Η υποψηφιότητα για εκλογή ως μέλους του Συμβουλίου
οποιουδήποτε προσώπου, το οποίο δεν παρευρίσκεται στην
ψηφοφορία, θα συνοδεύεται από έγγραφο δήλωση αποδοχής
από αυτόν της υποψηφιότητάς του. Υποψηφιότητες
υπογραμμένες από δύο υποστηρίζοντα μέλη του Συνδέσμου θα
υποβάλλονται γραπτώς στο Γραμματέα, τρεις τουλάχιστον μέρες
πριν από την έναρξη της ετήσιας γενικής συνέλευσης. Στην
περίπτωση της πρώτης ετήσιας γενικής συνέλευσης αυτές θα
υποβάλλονται προφορικά στον προσωρινό Γραμματέα μόλις
αρχίσει η Συνέλευση.

(γ) Η θητεία του Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου είναι
διετής. Σε κάθε Γενική Συνέλευση το Συμβούλιο θα ανανεώνεται
όπως αναφέρεται στη συνέχεια.

(ι) Σε κάθε περιττόν έτος θα αναπληρώνονται, ύστερα
από εκλογές, πέντε (5) από τα μέλη του Συμβουλίου
από τα οποία ο ένας θα είναι ο Πρόεδρος Ανάλογα με
τα δεδομένα των θητειών θα αναπληρώνονται κάθε
έτος, ύστερα από εκλογές, τέσσερα (4) μέλη ή πέντε
(5) μέλη από τα οποία ο ένας θα είναι ο Πρόεδρος
αντίστοιχα.

(ιι) Σε κάθε άρτιον έτος θα αναπληρώνονται, ύστερα από
εκλογές, τέσσερα (4) μέλη. Ο Πρόεδρος θα κατέχει το
αξίωμα για περίοδο δύο (2) ετών και δεν θα δικαιούται
επανεκλογής εκτός μετά από παρέλευση ενός έτους
μετά τη λήξη της θητείας του.



Νοείται όμως ότι ο Πρόεδρος δεν θα έχει δικαίωμα
επανεκλογής για τρίτη τέταρτη φορά.

(δ) Οποιοσδήποτε αξιωματούχος ή μέλος του Συμβουλίου, ο
οποίος παύει να είναι μέλος του Συνδέσμου, παύει αυτομάτως
και να είναι αξιωματούχος ή μέλος του Συμβουλίου.

(ε) Ο Αντιπρόεδρος, ο Γραμματέας και ο Ταμίας του Συνδέσμου
θα προέρχονται από τα εκλεγέντα μέλη του Συμβουλίου.
Αυτοί θα εκλέγονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη του
Συμβουλίου, μετά το πέρας των εργασιών της γενικής
συνέλευσης για περίοδο ενός έτους.

(στ) Εξαιρουμένης της εκλογής του Συμβουλίου, οποιεσδήποτε
άλλες αποφάσεις κατά τις γενικές συνελεύσεις λαμβάνονται με
την ανύψωση της χειρός ή με ψηφοφορία, κατά την κρίση του
Προεδρεύοντος της συνέλευσης, ο οποίος θα είναι ο
Πρόεδρος του Συνδέσμου ή, σε περίπτωση αναπόφευκτης
απουσίας του οποιοδήποτε μέλος του Συμβουλίου που
εκλέγεται διά ψήφου από τα παρευρισκόμενα μέλη του
Συνδέσμου.

(ζ) Ανεξάρτητα των όσων διαλαμβάνονται στο εδάφιο (γ) πιο
πάνω, στην περίπτωση της πρώτης εφαρμογής των
προνοιών αυτών θα εκλεγούν τρία (3) μέλη, από τα οποία ο
ένας θα είναι ο Πρόεδρος, για περίοδο ενός έτους. Οι
πρόνοιες του εδαφίου (γ) θα αρχίζουν να εφαρμόζονται το
μεθεπόμενο έτος, μετά την πρώτη εκλογή με βάση αυτές τις
πρόνοιες. Σε περίπτωση παραίτησης του Προέδρου ή σε
περίπτωση κατά την οποία το Συμβούλιο ομόφωνα ήθελε
αποφασίσει ότι αυτός δεν είναι σε θέση να εκτελεί τα
καθήκοντά του, τότε καλείται εντός ενός μηνός Έκτακτη Γενική
Συνέλευση για εκλογή νέου Προέδρου, η θητεία του οποίου
θα λήξει τη μέρα κατά την οποία κανονικά θα έληγε η του
προκατόχου του. Καθήκοντα Προέδρου θα εκτελεί,
επιπρόσθετα των δικών του, ο Αντιπρόεδρος.
Ασχέτως των προνοιών του άρθρου 13(γ), ο Πρόεδρος που
εκλέγεται κάτω από τέτοιες συνθήκες θα δικαιούται
επανεκλογής κατά την αμέσως επόμενη εκλογή γι’ ανάδειξη
Προέδρου.

14. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:

(α) Το Συμβούλιο θα διαχειρίζεται τις υποθέσεις του Συνδέσμου
σύμφωνα με το Καταστατικό και/ή τους Κανονισμούς του και
θα εξασκεί οποιεσδήποτε άλλες εξουσίες του Συνδέσμου, οι



οποίες σύμφωνα προς το Νόμο ή προς αυτό το
Καταστατικό, δεν χρειάζονται έγκριση της γενικής
συνέλευσης.

(β) Το Συμβούλιο θα μπορεί να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε
μέλος ή μέλη του να αντιπροσωπεύουν το Σύνδεσμο σε
οποιανδήποτε δικαστική ή εξώδικη διαδικασία.

(γ) Το Συμβούλιο μπορεί να υποβάλει για επικύρωση από το
Σύνδεσμο κατά τη γενική συνέλευση προτάσεις για τη
θέσπιση Κανονισμών.

(δ) Το Συμβούλιο μπορεί να διορίζει επί πληρωμή το αναγκαίο
προσωπικό, λαμβανομένων πάντοτε υπόψη των
οικονομικών δυνατοτήτων του Συνδέσμου.

(ε) Το Συμβούλιο μπορεί, εν αναμονή της ετήσιας γενικής
συνέλευσης, να αντικαταστήσει με ομόφωνη απόφαση των
μελών του Συμβουλίου οποιουδήποτε μέλους του
Συμβουλίου, εκτός του Προέδρου, το οποίο αφού
ειδοποιηθεί κατάλληλα για το χρόνο και τόπο των
συνεδριάσεων, παρέλειψε να παραστεί σε τρεις κατά σειρά
συνεδρίες χωρίς εύλογη αιτία.

(στ) Το Συμβούλιο θα διευθετεί ούτως ώστε οποιοδήποτε μέλος
του Συνδέσμου, σύμφωνα προς το Νόμο που ισχύει κατά
καιρούς, επιθυμεί όπως επιθεωρήσει τον Κατάλογο των
μελών και/ή τα λογιστικά βιβλία του Συνδέσμου, έχει
ελεύθερη χρήση αυτών των αρχείων. Οποιοδήποτε μέλος
επιθυμεί να επιθεωρήσει αυτά θα πρέπει να δίδει στο
Γραμματέα γραπτή ειδοποίηση επτά ημερών.

15. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

(α) Το Συμβούλιο θα συνέρχεται τουλάχιστον έξι (6) φορές κάθε
χρόνο και σε διαστήματα όχι μεγαλύτερα του ενός μηνός. Η
ημερομηνία κάθε συνεδρίασης θα καθορίζεται από τον
Πρόεδρο. Ειδικές συνεδριάσεις του Συμβουλίου μπορεί να
πραγματοποιούνται κατόπιν εισήγησης του Προέδρου ή
τριών τουλάχιστον μελών του Συμβουλίου.
Το Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε επιτροπή
συμβουλευτικό ρόλο για θέματα τα οποία χρήζουν εξέτασης
ή ειδικού χειρισμού.

(β) Απαρτία θα αποτελούν πέντε (5) μέλη του Συμβουλίου.

(γ) Σε οποιαδήποτε συνεδρία του Συμβουλίου πρέπει να είναι



παρών ή ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος.

(δ) Αποφάσεις από το Συμβούλιο θα λαμβάνονται με απλή
πλειοψηφία των παρευρισκομένων μελών. Σε περίπτωση
ισοψηφίας ο Πρόεδρος, ή ο Αντιπρόεδρος εφόσον
προεδρεύει, θα έχει δικαίωμα δεύτερης ψήφου.

16. ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

(α) Ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις: Η ετήσια γενική συνέλευση
πραγματοποιείται κατά το Μάρτιο κάθε έτους. Σε περίπτωση
αναβολής, λόγω απρόβλεπτων συνθηκών, η συνέλευση
πραγματοποιείται όχι αργότερα της τελευταίας μέρας του μηνός
Απριλίου του ιδίου έτους.

Τα μέλη ειδοποιούνται γραπτώς για το χρόνο και τόπο της ετήσιας
γενικής συνέλευσης τουλάχιστο δεκατέσσερις (14) μέρες πριν από
την καθοριζόμενη ημερομηνία. Η έκθεση του Προέδρου, η έκθεση
των ελεγκτών και η ημερήσια διάταξη πρέπει να αποστέλλονται στα
μέλη τουλάχιστον 14 μέρες πριν από την ετήσια γενική συνέλευση.

Τα ακόλουθα θέματα θα εξετάζονται κατά την ετήσια γενική
συνέλευση:

(ι) Έκθεση από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου
(ιι) Έκθεση από τον Ταμία
(ιιι) Προτάσεις για το διορισμό ελεγκτών
(ιν) Οποιαδήποτε άλλα θέματα που έχουν γνωστοποιηθεί

στον Πρόεδρο για συζήτηση.
(ν) Υποβολή υποψηφιοτήτων για την εκλογή του Προέδρου

και των λοιπών μελών του Συμβουλίου

(β) Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις: Έκτακτες γενικές συνελεύσεις
μπορεί να συγκαλούνται από καιρό σε καιρό, για
οποιονδήποτε ειδικό λόγο αν το Συμβούλιο, ή ο Πρόεδρος εκ
μέρους του Συμβουλίου, κρίνουν τούτο επιθυμητό ή
επιβεβλημένο. Έκτακτη γενική συνέλευση του Συνδέσμου
συγκαλείται επίσης κατόπιν υποβολής γραπτής αίτησης
προς το Γραμματέα του Συνδέσμου από τουλάχιστον 20%
των μελών του Συνδέσμου, όχι όμως από λιγότερα των
πέντε (5) μελών. Σε περίπτωση έκτακτης γενικής
συνέλευσης όλα τα μέλη θα ειδοποιούνται για τον τόπο και
χρόνο αυτής τουλάχιστον δεκατέσσερις μέρες
προηγουμένως, και θα αποστέλλεται σ’ αυτά η ημερησία
διάταξη.



(γ) Απαρτία σε οποιανδήποτε γενική συνέλευση θα αποτελεί το
ήμισυ των μελών του Συνδέσμου συν ένα. Σε περίπτωση μη
επίτευξης απαρτίας κατά την προκαθοριζόμενη ώρα, η
Συνέλευση θα αναβάλλεται για μισή ώρα και όσοι είναι
παρόντες θα αποτελούν απαρτία.

17. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ:

(α) Η γενική συνέλευση, ή έκτακτη γενική συνέλευση, μπορεί να
εισάγει, ακυρώνει ή τροποποιεί άρθρα του Καταστατικού,
σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος άρθρου του
Καταστατικού. Τέτοιες εισαγωγές, ακυρώσεις και
τροποποιήσεις στα άρθρα του Καταστατικού δεν θα τίθενται
σε εφαρμογή μέχρις ότου παρέλθουν τριάντα μέρες από την
ημερομηνία κατά την οποία τα μέλη θα έχουν ειδοποιηθεί
γραπτώς μαζί με ένα αντίγραφο της σχετικής εισαγωγής,
ακύρωσης ή τροποποίησης. Απόδειξη ταχυδρόμησης θα
συνιστά γνωστοποίηση.

(β) Καμιά προσθήκη, αλλαγή ή τροποποίηση θα γίνεται στο
Καταστατικό του Συνδέσμου που βρίσκεται σε ισχύ ή στις
πρόνοιές του εκτός αν αυτές έχουν εκ των προτέρων
υποβληθεί και εγκριθεί σύμφωνα με το Νόμο.
Οιαδήποτε τροποποίηση του Καταστατικού υποβάλλεται για
έγκριση και καταχώρηση στο Μητρώο του Εφόρου εντός 30
ημερών από τη ψήφιση της.

(γ) Τροποποιήσεις στο Καταστατικό πρέπει να εγκρίνονται με
πλειοψηφία τουλάχιστον δύο τρίτων των ψήφων των μελών
που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση του Συνδέσμου.
Τέτοιες τροποποιήσεις θα υπόκεινται στις πρόνοιες του
Νόμου που ισχύει κατά καιρούς. Όλες οι σκοπούμενες
τροποποιήσεις θα γνωστοποιούνται προς όλα τα μέλη
γραπτώς τουλάχιστον 14 μέρες πριν από την σύγκληση της
γενικής συνέλευσης κατά την οποία οι σκοπούμενες
τροποποιήσεις θα συζητηθούν.
Απόδειξη ταχυδρόμησης θα συνιστά γνωστοποίηση.

18. ΕΛΕΓΚΤΕΣ
(α) Κατά την ετήσια γενική συνέλευση θα διορίζονται Ελεγκτές

για το επόμενο έτος. Όλα τα λογιστικά βιβλία, αρχεία και
έγγραφα του Συνδέσμου θα είναι διαθέσιμα για επιθεώρηση
από τους Ελεγκτές σε οποιοδήποτε χρόνο. Ο Ταμίας θα
παρουσιάζει ισολογισμό εσόδων και εξόδων και
εκσυγχρονισμένη δήλωση των εκάστοτε πόρων και



υποχρεώσεων σε χρόνο όχι λιγότερο των έξι εβδομάδων και
όχι περισσότερο από ένα μήνα πριν από την ημερομηνία
της ετήσιας γενικής συνέλευσης. Οι ελεγκτές θα εξετάζουν
αυτούς τους ετήσιους λογαριασμούς και είτε θα πιστοποιούν
αυτούς ως ορθούς και σύμφωνα με το Νόμο είτε θα
υποβάλλουν αναφορά προς το Σύνδεσμο κατά ποιο τρόπο
αυτοί είναι λανθασμένοι, μη επιβεβαιωμένοι και όχι
σύμφωνα με το Νόμο.

(β) Αντίγραφο της έκθεσης των Ελεγκτών για τους
λογαριασμούς και δηλώσεις μαζί με τους λογαριασμούς και
δηλώσεις θα τίθενται στη διάθεση όλων των μελών κατά τον
ίδιο χρόνο κατά τον οποίο αποστέλλεται .η ειδοποίηση προς
σύγκληση της ετήσιας γενικής συνέλευσης. Οι Ελεγκτές θα
πληρώνονται τέτοια αμοιβή ή δικαιώματα για την εκτέλεση
των καθηκόντων τους όπως θα καθοριστεί από το
Συμβούλιο.

(γ) Κανένα μέλος του Συνδέσμου μπορεί να διοριστεί ως
ελεγκτής.

18Α. ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

(α) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου τηρεί λογιστικά
βιβλία, στα οποία καταχωρίζονται όλες οι πράξεις όλων των
δοσοληψιών του Συνδέσμου και καταρτίζει στο τέλος κάθε
οικονομικού έτους τους ακόλουθους λογαριασμούς:

(ι) Λογαριασμό του ακαθάριστου εισοδήματος του
Συνδέσμου κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.

(ιι) Λογαριασμό του πιστωτικού του υπολοίπου κατά την
έναρξη του οικονομικού έτους και όλων των
χρημάτων που έχουν εισπραχθεί για λογαριασμό του
κατά τη διάρκεια αυτού.

(ιιι) Λογαριασμό όλων των χρηματικών ποσών που
οφείλονται από αυτά ή που τους οφείλονται και των
πληρωμών που διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια του
ίδιου οικονομικού έτους.

(β) Σε περίπτωση όπου τα ετήσια έσοδα υπερβαίνουν τις
σαράντα χιλιάδες ευρώ (€40.000), οι λογαριασμοί του
Συνδέσμου ελέγχονται από εγκεκριμένο ελεγκτή. Σε
περίπτωση που τα έσοδα είναι λιγότερα των σαράντα
χιλιάδες ευρώ (€40.000), ο έλεγχος ενεργείται από λογιστή ή
άλλο αρμόδιο που θα ορίσει ο Σύνδεσμος, αντί του
εγκριμένου ελεγκτή.



(γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου διαβιβάζει στον
Έφορο, το αργότερο εντός επτά (7) μηνών από τη λήξη του
οικονομικού έτους, τους λογαριασμούς και σχετική έκθεση
του εγκεκριμένου ελεγκτή.

18Β. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΦΟΡΟ

Εντός της πρώτης τριμηνίας έκαστου έτους γνωστοποιούνται
στον Έφορο τα ακόλουθα στοιχεία/ πληροφορίες:

(α) αριθμητικά τυχόν διαγραφές μελών και εγγραφές νέων
μελών οι οποίες έγιναν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου
έτους.

(β) σε περίπτωση που επήλθαν αλλαγές, τα εν ενεργεία μέλη
της διοίκησης του σωματείου με τα αντίστοιχα αξιώματα τους
και τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

(γ) κατά πόσο το προηγούμενο έτος πραγματοποιήθηκε ο
ελάχιστος αριθμός ετήσιων γενικών συνελεύσεων που ορίζει
το καταστατικό.

(δ) σε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσης του υποστατικού την
γνωστοποίηση της νέας διεύθυνσης ή/και των στοιχείων
επικοινωνίας του συνδέσμου αμέσως μόλις επέλθει η
αλλαγή.

19.      ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ:
(α) Για την επιτυχία των σκοπών του, σύμφωνα με το παρόν

Καταστατικό, ο Σύνδεσμος μπορεί, αν η πλειονότης των
μελών του κρίνουν αυτό επιθυμητό και επιβεβλημένο κατά τη
γενική συνέλευση ή σε έκτακτη ή άλλη συνέλευση, να
αποκτήσει με αγορά, ενοίκιο ή δωρεά περιουσία, η οποία θα
θεωρηθεί κατάλληλη για τους σκοπούς του Συνδέσμου.

(β) Ο Σύνδεσμος μπορεί να εξασφαλίζει χρήματα για την
προώθηση των σκοπών του νοουμένου ότι για την
εξασφάλιση δανείου απαιτείται έγκριση της γενικής
συνέλευσης.

(γ) Το Συμβούλιο θα υποβάλλει για έγκριση από τα μέλη του
Συνδέσμου κατά την ετήσια γενική ή ειδικά συγκληθείσα
έκτακτη συνέλευση, Κανονισμούς σχετικά με την απόκτηση
ακίνητης περιουσίας, όπως και τη διαχείριση και διάθεση
αυτής, πριν από τη λήψη οποιοσδήποτε απόφασης.

20.     ΠΟΡΟΙ:



(α) Οι πόροι του Συνδέσμου θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για τους ακόλουθους σκοπούς μόνο:

(ι) Για να πληρώνονται όλα τα έξοδα αλληλογραφίας
που αναλαμβάνονται από το Γραμματέα ή άλλους
αξιωματούχους εκ μέρους του Συνδέσμου.

(ιι) Για να πληρώνονται, εν όλω ή εν μέρει, τα έξοδα
παραγωγής και εκτύπωσης εγκριμένων εκδόσεων
του Συνδέσμου ή άλλων εκδόσεων κατά την κρίση
του Συμβουλίου.

(ιιι) Για να πληρώνονται δικαιώματα, νομικά έξοδα και
άλλες επιβαρύνσεις για εγγραφή του Συνδέσμου ως
μέλους Διεθνών Σωμάτων με τους οποίους ο
Σύνδεσμος δυνατό να ζητήσει σύνδεση.

(ιν) Για να πληρώνονται όλα τα άλλα έξοδα που έγιναν
κανονικά και εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο του
Συνδέσμου.

(β) Όλα τα χρήματα και οι πόροι θα παραλαμβάνονται από τον
Ταμία και θα πληρώνονται σ’ αυτόν. Ο Ταμίας θα καταθέτει
αυτά στο όνομα του Συνδέσμου σε Τράπεζα για το σκοπό
αυτό από το Συμβούλιο.

(γ) Όλες οι επιταγές επί του Τραπεζικού Λογαριασμού του
Συνδέσμου θα υπογράφονται από οποιουσδήποτε δύο από
τους αξιωματούχους του Συνδέσμου.

(δ) Ποσό που δεν θα υπερβαίνει τις δέκα λίρες (ΛΚ10.-) μπορεί
να κρατείται στο γραφείο του ταμία για αντιμετώπιση
μικροπληρωμών για τις οποίες τηρούνται κανονικές
καταχωρήσεις.

(ε) Το Συμβούλιο μπορεί να απολύει οποιονδήποτε
αξιωματούχο για τον οποίο τούτο έχει εύλογη υποψία ότι δεν
διαθέτει κανονικά οποιουσδήποτε πόρους ή περιουσία του
Συνδέσμου αντικαθιστώντας αυτόν με οποιοδήποτε άλλο
μέλος νοουμένου ότι θα παρέχεται η ευκαιρία σ’ αυτόν να
απολογηθεί.

(στ) Το οικονομικό έτος του Συνδέσμου θα είναι η περίοδος
μεταξύ δύο ετήσιων γενικών συνελεύσεων.

21.     ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ:



(α) Ο Σύνδεσμος δεν θα διαλύεται σε οποιαδήποτε γενική
συνέλευση εκτός αν τουλάχιστο τα 75% των ψήφων είναι
υπέρ της απόφασης προς διάλυση. Απαρτία κατά τη
συνέλευση θα αποτελούν τα 2/3 των μελών του Συνδέσμου.

(β) Η διάλυση θα υπόκειται στο νόμο που ισχύει κατά καιρούς.

(γ) Όταν η διάλυση του Συνδέσμου θα έχει επιτευχθεί σύμφωνα
με το Νόμο και τους Κανονισμούς, καμμιά περαιτέρω
ενέργεια θα λαμβάνεται από το Συμβούλιο ή από
οποιονδήποτε αξιωματούχο του Συνδέσμου, εκτός για να
λάβει γνώση ο καταπιστευματοδόχος, όπως καθορίζεται στο
Άρθρο 21 (δ) πιο κάτω για τα γνωστά υφιστάμενα
περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις του Συνδέσμου.
Οποιοδήποτε χρηματικό υπόλοιπο θα κατατίθεται στον
καταπιστευματοδόχο.

(δ) Σε περίπτωση διάλυσης, η τράπεζα στην οποία βρίσκονται
κατατεθειμένα τα χρήματα του Συνδέσμου, θα ενεργεί ως
καταπιστευματοδόχος και εκκαθαριστής και θα διαλύει τις
υποθέσεις του Συνδέσμου σύμφωνα με το Νόμο.

21Α. ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙ (20)

Όταν τα μέλη μειωθούν σε λιγότερα από είκοσι (20), η
διοίκηση του Συνδέσμου γνωστοποιεί το γεγονός αυτό στον Έφορο,
το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από τη διαπίστωση της μείωσης
αυτής, υποδεικνύοντας και την ημερομηνία κατά την οποία αυτό
επισυνέβη.

22. ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ:

Ο Σύνδεσμος μπορεί να έχει κατάλληλη σφραγίδα, που
εγκρίνεται από το Συμβούλιο, ο δε Γραμματέας θα είναι υπεύθυνος
για την ασφαλή φύλαξή της. Με την υιοθέτηση της σφραγίδας, αυτή
δε θα χρησιμοποιείται σε οποιοδήποτε έγγραφο χωρίς την
εξουσιοδότηση του Συμβουλίου, κάθε δε έγγραφο θα θεωρείται
έγκυρο μόνο αν φέρει τη σφραγίδα και τις υπογραφές του
Προέδρου ή του Γραμματέα του Συνδέσμου.


