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Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο  

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ ΚΥΠΡΟΥ  

{CYPRUS CHEFS ASSOCIATION} 

    

 

ΑΡΘΡΟ  1 – ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

Ιδρύεται στην Κύπρο σύνδεσμος με την επωνυμία: 

“ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ ΚΥΠΡΟΥ” 

ΑΡΘΡΟ  2 – ΕΔΡΑ 

Η έδρα του Συνδέσμου είναι η Λεμεσός με δικαίωμα του Συνδέσμου να διατηρεί γραφεία σε 

οποιαδήποτε άλλη πόλη ή μέρος της Κύπρου όπως θα ήθελε, από καιρό σε καιρό, αποφασιστεί 

από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου. 

ΑΡΘΡΟ 3 - ΣΚΟΠΟΙ 

α) Η ανάπτυξη του μορφωτικού και τεχνικού επιπέδου των μελών με συνεχή ενημέρωση των 

μελών με την κυκλοφορία έντυπου υλικού, διοργάνωσης διαλέξεων, συνεδρίων, σεμινα-

ρίων, εκθέσεων, εξειδικευμένων εκπαιδευτικών πρακτικών ασκήσεων και εκπαιδευτικών 

ταξιδιών. 

β) Η προώθηση και διασφάλιση των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών με οποια-

δήποτε νόμιμα μέσα. 

γ) Η ανάπτυξη, προαγωγή και βελτίωσης του επαγγελματικού επιπέδου των μελών με κάθε 

νόμιμο μέσο. 

δ) Η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών και η ανάπτυξη αισθήματος και πνεύματος 

αλληλεγγύης και στενής μεταξύ των συνεργασίας και προάσπιση των κοινών συμφερό-

ντων, η αλληλοβοήθεια και αλληλοϋποστήριξη και η εν γένει εκπροσώπηση των μελών 

μέσα από το Σύνδεσμο ως ενιαίας οργάνωσης. 

ε)  Η δραστηριοποίηση και ο συνδυασμός των προσπαθειών όλων των μελών για την 

προώθηση των Κυπριακών Προϊόντων με τη διάδοση της μαγειρικής τέχνης. 

στ) Η τεχνική και άλλη επιμόρφωση των μελών και εξύψωση του βιοτικού, πνευματικού και 

πολιτιστικού επιπέδου με την ίδρυση βιβλιοθηκών, στο χώρο όπου θα βρίσκεται η έδρα του 

Συνδέσμου, όπως επίσης και με την έκδοση περιοδικών και άλλων εντύπων. 

ζ) Η απόκτηση με αγορά, δωρεά, ενοικίαση ή με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο μέσο, κινητής ή 

ακίνητης περιουσίας η οποία θα χρησιμοποιείται για τους σκοπούς του Συνδέσμου και η 

διάθεση της τέτοιας περιουσίας, αν αυτό θα θεωρούνταν σκόπιμο και αναγκαίο από το 
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Σύνδεσμο είτε για την προαγωγή και προώθηση των σκοπών του Συνδέσμου είτε διότι η 

τέτοια περιουσία έχει καταστεί άχρηστη για το Σύνδεσμο. 

η) Ο δανεισμός και η συλλογή χρημάτων με οποιουσδήποτε όρους ο Σύνδεσμος θα θεωρήσει 

κατάλληλους για τους σκοπούς του Συνδέσμου,σε τέτοιες επενδύσεις  όπως, από καιρού σε 

καιρό, θα θεωρούνται κατάλληλες από το Σύνδεσμο. 

θ) Η εκτέλεση οποιασδήποτε νόμιμης πράξης για την επίτευξη και/ή πραγμάτωση των πιο 

πάνω αναφερόμενων σκοπών και/ή οποιοδήποτε άλλων νόμιμων σκοπών που δεν αναφέ-

ρονται πιο πάνω. 

Κανένας από τους πιο πάνω αναφερόμενους σκοπούς μπορεί να επεξηγηθεί με οποιοδήποτε τρόπο 

που θα καθιστούσε το Σύνδεσμο συντεχνία βάσει της σχετικής περί συντεχνιών νομοθε-σίας  

ΑΡΘΡΟ 4 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Οι οικονομικοί πόροι του Συνδέσμου είναι: 

α)  Οι ετήσιες συνδρομές των μελών. 

β)  Οποιαδήποτε οικονομική ενίσχυση ή δωρεά ή πρόσθετη εισφορά των μελών ή εισφορά 

οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ή οργανισμού. 

γ) Οποιαδήποτε έσοδα από το οποιοδήποτε κεφάλαιο του Συνδέσμου ή την αξιοποίηση ή 

εκμετάλλευση της περιουσίας του Συνδέσμου. 

δ) Έσοδα από οποιεσδήποτε εκδηλώσεις τις οποίας από καιρού σε καιρού πιθανόν να 

διοργανώνει ο Σύνδεσμος. 

ΑΡΘΡΟ 5 – ΜΕΛΗ 

Α.  Τακτικά Μέλη (Full Members):- 

Τακτικά Μέλη εγγράφονται, άσχετα με το φύλο τους ή την καταγωγή τους, όσοι ασκούν νόμιμα 

το επάγγελμα στην Κύπρο και διαμένουν στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυβέρνηση της 

Κυπριακής Δημοκρατίας, έχουν λευκό ποινικό μητρώο αναφορικά με αδικήματα ηθικής 

αισχρότητας ή εναντίον περιουσίας τρίτων προσώπων ή της ζωής και/ή σωματικής ακεραιότητας 

τρίτων και κατέχουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια εισδοχής που αναφέρονται στη συνέχεια 

–  

1. Απόφοιτοι Τεχνικών Σχολών οι οποίες προετοιμάζουν μαθητές/φοιτητές στην μαγειρική 

τέχνη όπως και Ξενοδοχειακών Σχολών είτε αυτές λειτουργούν στην Κύπρο είτε στο 

εξωτερικό και αναγνωρίζονται από το Σύνδεσμο ως ισότιμες με τις Κυπριακές σχολές.  

Νοείται ότι τα εν λόγω πρόσωπα θα έχουν συμπληρώσει τουλάχιστο το εικοστό πέμπτο (25) 

έτος της ηλικίας των. 
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2. Όσοι είναι ή έχουν διατελέσει εκπαιδευτές αναγνωρισμένων από το Κράτος σχολών 

μαγειρικής, νοουμένου ότι έχουν συμπληρώσει το 25ον έτος ηλικίας των και παραμένουν 

ενεργά μέλη στην υπηρεσία. 

3. Πρόσωπα που δεν κατέχουν τα προσόντα που αναφέρονται στις υποπαραγράφους 1 και 2, 

της παραγράφου Α του Άρθρου 5 πιο πάνω αλλά έχουν συμπληρώσει το 25ον έτος της 

ηλικίας των και 5 ευδόκιμα έτη στην άσκηση της μαγειρικής τέχνης.  

Β.  Συνήθη Μέλη (Ordinary Members):- 

Συνήθη Μέλη εγγράφονται, άσχετα με το φύλο τους ή την καταγωγή τους, άτομα τα οποία 

ασχολούνται μεν με τη μαγειρική ή ζαχαροπλαστική ή αρτοποιητική τέχνη αλλά δεν 

πληρούν τις προϋποθέσεις για να γίνουν Τακτικά Μέλη και είναι φοιτητές τριτοβάθμιων 

σχολών μαγειρικής ή έχουν τρία (3) χρόνια προ-ϋπηρεσίας στο επάγγελμα και έχουν 

συμπληρώσει το 18ον έτος αλλά δεν έχουν συμπληρώσει το 25ον έτος της ηλικίας των.  

Νοείται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου θα συντάξει κανονισμούς που θα 

γνωστοποιηθούν στα Μέλη και θα αφορούν την ίδρυση παραρτήματος του Συνδέσμου 

Αρχιμαγείρων στο οποίο παράρτημα θα ανήκουν όλα τα αντεπιστέλλοντα μέλη με δικαίωμα 

να έχουν επιτροπή που θα εκπροσωπεί τα μέλη αυτά στο Διοικητικό Συμβούλιο του 

Συνδέσμου.  Το όνομα του Παραρτήματος θα είναι Λέσχη Νέων Αρχιμαγείρων (Young 

Chefs Club). 

γ) Αντεπιστέλλοντα Μέλη (AssociateMembers):- 

Αντεπιστέλλοντα Μέλη εγγράφονται άτομα, φυσικά ή νομικά που έχουν σχέση με την 

επισιτιστική βιομηχανία και ενδιαφέρονται για την εκτέλεση των και εκπλήρωση των 

σκοπών του Συνδέσμου. 

Δ) Επίτιμα Μέλη:- 

Επίτιμα Μέλη Δύναται  να εκλεγούν οποιαδήποτε πρόσωπα τα οποία κατά την κρίση του 

Διοικητικού Συμβουλίου έχουν προσφέρει θετικά στους σκοπούς του Συνδέσμου 

ανεξάρτητα αν τα εν λόγω πρόσωπα ευρίσκονται ή ευρίσκοντο στο επάγγελμα. Τα Επίτιμα 

Μέλη διαχωρίζονται εις Επίτιμους Προέδρους, Επίτιμους Αντιπροέδρους και επίτιμα Μέλη.  

Δεν είναι δυνατόν να εκλεγούν περισσότεροι από ένας Επίτιμος Πρόεδρος, ένας Επίτιμος 

Αντιπρόεδρος και τρία Επίτιμα Μέλη κατά τη διάρκεια του Ίδιου ημερολογιακού έτους. 

ΑΡΘΡΟ 6 – ΕΓΓΡΑΦΗ, ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ, ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ 

α) Μέλη εγγράφονται μετά από σχετική αίτηση που υποβάλλεται από τον αιτητή προς το 

Σύνδεσμο.  Η εν λόγω αίτηση πρέπει να  υποστηρίζεται από δύο Τακτικά Μέλη. 

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο μελετά την αίτηση και εφόσον την αποδεχθεί εγκρίνει την 

εγγραφή του αιτητή στο μητρώο των μελών και στην ταξινόμηση που κατά την κρίση του 

Διοικητικού Συμβουλίου ο Αιτητής δύναται να εγγραφεί. 
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γ) Στην περίπτωση κατά την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο απορρίψει την εγγραφή 

οποιοδήποτε Τακτικό Μέλος δύναται να προσφύγει στην αμέσως επόμενη Γενική 

Συνέλευση με τη μορφή έφεσης κατά της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.  Στην 

περίπτωση που η Γενική Συνέλευση θελήσει να ανατρέψει την απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου ο αιτητής εγγράφεται ως μέλος στη σχετική ταξινόμηση Τακτικού, Συνήθους, 

Αντεπιστέλλοντος ή Επίτιμου Μέλους. 

δ) Κάθε νέο μέλος, πριν την εγγραφή του στο μητρώο των μελών οφείλει να πληρώσει την 

ετήσια συνδρομή του έτους που ακολουθεί την εγγραφή του. 

  ε) Κάθε αίτηση για εγγραφή μέλους πρέπει να προσυπογράφεται από δύο Τακτικά Μέλη τα 

οποία σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου (α) πιο πάνω θα είναι τα υποστηρίζοντα 

Μέλη. 

στ) Οποιοδήποτε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει οποτεδήποτε θελήσει νοουμένου ότι 

γνωστοποιεί αυτή την επιθυμία του αυτή γραπτώς στο Διοικητικό Συμβούλιο του 

Συνδέσμου. 

ζ) Αποβολή/Διαγραφή μέλους, προσωρινή ή οριστική, γίνεται με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου νοουμένου ότι αυτή η απόφαση λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

 Νοείται ότι, πριν τη λήψη απόφασης, θα δίδεται προειδοποίηση ενός (1) μηνός στο 

ενδιαφερόμενο μέλος και ταυτόχρονα θα δίδεται σε αυτό το δικαίωμα εμφάνισης και 

ακρόασης στο Συμβούλιο.  Στην προειδοποίηση θα πρέπει να αναγράφονται οι λόγοι για 

τους οποίους γίνεται πρόταση αποβολής του μέλους. 

η) Αποβολή/Διαγραφή μέλους δύναται να γίνει σε οποιαδήποτε των ακολούθων περιπτώσεων: 

i)  Μέλος του οποίου η διαγωγή είναι ασυμβίβαστη προς την ηθική ή επιζήμια στην 

αξιοπρέπεια ή τα συμφέροντα του Συνδέσμου. 

ii)  Μέλος το οποίο συστηματικά προβαίνει σε πράξεις αντίθετες προς το καταστατικό 

του Συνδέσμου και/ή τα συμφέροντα αυτού. 

iii)  Μέλος το οποίο αδικαιολόγητα και για περίοδο πέραν των δύο (2) ετών καθυστερεί 

την εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων του προς τοΣύνδεσμο. 

ΑΡΘΡΟ 7 – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ 

α) Κάθε Τακτικό Μέλος του Συνδέσμου έχει το δικαίωμα –  

i. του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, νοουμένου ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις του εδαφίου 

(i) της παραγράφου (δ) του Άρθρου 9 του Καταστατικού αυτού. 

ii. ψήφου στις γενικές Συνέλευσης, Τακτικές και Εκτάκτους του Συνδέσμου. 
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γ) Κάθε Μέλος, Τακτικό ή Σύνηθες, έχει δικαίωμα λόγου στις Γενικές Συνελεύσεις, Τακτικές 

και Εκτάκτους. 

δ) Τα Αντεπιστέλλοντα και Επίτιμα Μέλη έχουν το δικαίωμα να παρευρίσκονται στις Γενικές 

Συνελεύσεις, Τακτικές ή Εκτάκτους και δύνανται να λάβουν τον λόγο κατά την διάρκεια 

οποιασδήποτε Γενικής Συνελεύσεως, Τακτικής ή Έκτακτου, με την άδεια του Προέδρου 

της Γενικής Συνέλευσης. 

ε) Τα μέλη του Συνδέσμου οφείλουν: 

i) Να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την πραγματοποίηση των σκοπών του Συνδέσμου 

και να τηρούν τις διατάξεις του Καταστατικού αυτού και/ή τους οποιουσδήποτε κανονι-

σμούς ψηφισμένους από Γενική Συνέλευση που συγκλήθηκε και πραγματοποιήθηκε 

κανονικά. 

ii) Να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών 

Συνελεύσεων, Τακτικών, Εκτάκτων και άλλων. 

iii) Να καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή τακτικώς και ανελλιπώς μέσα στα πλαίσια του 

πρώτου τριμήνου κάθε ημερολογιακού έτους. 

ΑΡΘΡΟ 8 -  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΩΝ  

Οι συνδρομές των μελών αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόλυτη πλειοψηφία των 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.  Μέχρι να αποφασισθεί διαφορετικά από το Διοικητικό 

Συμβούλιο η ετήσιες συνδρομές των μελών θα έχουν όπως αναφέρεται στη συνέχεια –  

α) Η ετήσια συνδρομή των Μελών καθορίζεται σε –  

i) Τακτικά Μέλη στο ποσό των Ευρώ Τριάντα (€30) 

ii) Συνήθη Μέλη στο ποσό των Ευρώ Δεκαπέντε (€15) 

ii) Για τα Αντεπιστέλλοντα Μέλη το ποσό των Ευρώ Πενήντα (€50) 

γ) Τα Επίτιμα Μέλη δεν υποχρεούνται στην καταβολή οποιουδήποτε τέλους ή συνδρομής. 

ΑΡΘΡΟ 9 –  ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

α)  Ο Σύνδεσμος διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αναφέρεται στη 

συνέχεια, εκλεγομένου από Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου που συγκαλείται και 

πραγματοποιείται κάθε διετία. 

i) Προέδρου  

ii) Αναπληρωτή Προέδρου  

iii) Αντιπροέδρου Τύπου και Εξωτερικών Σχέσεων  

iv) Αντιπροέδρου Εκπαιδεύσεων και Εκδόσεων  

v) Γενικού Γραμματέα  

vi) Γενικού Ταμία 
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vii) ΕκπροσώπουΛευκωσίας 

viii) Εκπροσώπου Λεμεσού 

ix) Εκπροσώπου Λάρνακας 

x) Εκπροσώπου Αμμοχώστου 

xi) Εκπροσώπου Πάφου 

xii) Του Προέδρου και Γενικού Γραμματέα της Λέσχης Νέων Αρχιμαγείρων (Young 

Chefs Club), Εκπροσώπων του Παραρτήματος, οι οποίοι θα παρακάθονται με 

δικαίωμα λόγου αλλά όχι ψήφου.  Νοείται ότι τα Συνήθη Μέλη δεν θα δικαιούνται 

είτε να εκλέγονται είτε να εκλέγουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και θα 

περιορίζονται στην εκλογή της Επιτροπής του Young Chefs Club σύμφωνα με τους 

κανονισμούς που θα εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο και θα εκπροσωπούνται στο 

Διοικητικό Συμβούλιο διά των Προέδρου και Γενικού Γραμματέα αυτών.  

β) Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τις θέσεις των Προέδρου και Αναπληρωτή 

Προέδρου και Αντιπροέδρων έχουν μόνο Τακτικά Μέλη που είναι κάτοχοι υπηκοότητας της 

Κυπριακής Δημοκρατίας και θα έχουν συμπληρώσει 10 έτη ως Τακτικά Μέλη του 

Συνδέσμου Αρχιμαγείρων Κύπρου κατά το χρόνο ανάληψης των καθηκόντων αυτών. 

γ) Η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται με μυστική ψηφοφορία ή δε διαλογή των 

ψήφων γίνεται από την Εφορευτική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 15 πιο 

κάτω. 

δ) Οι υποψηφιότητες για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο θα είναι για τις ακόλουθες θέσεις- 

i) Προέδρου 

ii) Αναπληρωτή Προέδρου 

iii) Αντιπροέδρου Τύπου και Εξωτερικών Σχέσεων  

iv) Αντιπροέδρου Εκπαιδεύσεων και Εκδόσεων  

v) Γενικού Ταμία 

vi) Εκπροσώπου Λευκωσίας 

vii) Εκπροσώπου Λεμεσού 

viii) Εκπροσώπου Λάρνακας  

ix) Εκπροσώπου Αμμοχώστου 

x) Εκπροσώπου Πάφου  

ε) i)  Για τις θέσεις Προέδρου, Αναπληρωτή Προέδρου, των δύο Αντιπροέδρων και Γενικού 

Ταμία δύναται να θέσουν υποψηφιότητα οποιαδήποτε μέλη ανεξάρτητα του τόπου 

εργασίας. 

ii) Για τις θέσεις των εκπροσώπων δύνανται να θέσουν υποψηφιότητα μέλη τα οποία 

εργάζονται στην Επαρχία για την οποίαν θα θέσουν υποψηφιότητα. 
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στ) Στην περίπτωση που οποιοδήποτε μέλος εκλέγεται ως εκπρόσωπος επαρχίας στο Διοικητικό 

Συμβούλιο και μετά την εκλογή του για οποιοδήποτε λόγο αλλάζει εργασία και εργάζεται 

σε άλλη επαρχία για περίοδο μεγαλύτερη των τριών (3) μηνών, από εκείνη από την οποία 

έχει εκλεγεί, τότε εκπίπτει ως Εκπρόσωπος της εν λόγω Επαρχίας και κατά συνέπεια παύει 

να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.  Νοείται ότι στην περίπτωση που Εκπρόσωπος 

Επαρχίας εκπέσει του αξιώματος αυτού όπως αναφέρεται στην υποπαράγραφο αυτή, τότε 

τη θέση του στο Διοικητικό Συμβούλιο καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχόν και στην 

περίπτωση κωλύματος του πρώτου επιλαχόντος η θέση συμπληρώνεται από τον επόμενο 

επιλαχόντα και ούτω καθεξής.  Στην περίπτωση μη ύπαρξης επιλαχόντων η θέση 

συμπληρώνεται μετά από αρχαιρεσίες που θα γίνουν για τη συγκεκριμένη Επαρχία αν η 

περίοδος που υπολείπεται για συμπλήρωση της περιόδου για την οποία είχε εκλεγεί το μέλος 

που εξέπεσε, είναι μεγαλύτερη από 6 μήνες.  Σε αντίθετη περίπτωση η θέση συμπληρώνεται 

με διορισμό αντιπροσώπου από του Διοικητικό Συμβούλιο. 

ζ) Η ψηφοφορία θα γίνεται χωριστά για τη κάθε θέση του Διοικητικού Συμβουλίου και το κάθε 

μέλος που ψηφίζει θα πρέπει να ψηφίζει μόνο ένα υποψήφιο για την κάθε θέση. 

η) Σε περίπτωση ισοψηφίας για οποιαδήποτε θέση του Διοικητικού Συμβουλίου, το ζήτημα θα 

λύεται με κλήρο μεταξύ των ισοψηφησάντων τη δε κλήρωση θα ενεργεί ο Πρόεδρος της 

Γενικής Συνέλευσης. 

θ) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται ανά διετία, δύναται δε να επανεκλεγούν. 

ι) Ο εκάστοτε νεοεκλεγείς Πρόεδρος, μετά την εκλογή του και πριν τη σύγκλιση της πρώτης 

συνεδρίασης του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, επιλέγει και διορίζει το Γενικό Γραμμα-

τέα, ανάμεσα από τα μέλη που έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Ο Γενικός 

Γραμματέας που διορίζεται με αυτό τον τρόπο, υπηρετεί καθ’ όλη την διάρκεια της θητείας 

του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση παραίτησης του Γενικού Γραμματέα, ο 

Πρόεδρος επιλέγει και διορίζει νέο Γενικό Γραμματέα ο οποίος θα υπηρετήσει για το 

υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. 

ια) Σε περίπτωση χηρείας οποιασδήποτε θέσης στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, τα 

εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προβαίνουν, κατά την αμέσως επόμενη, 

αν είναι δυνατό, συνεδρία στην εκλογή νέου μέλους για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα 

νοουμένου ότι τηρούνται οι πρόνοιες της παραγράφου (στ) πιο πάνω. Αν όμως χηρεύσουν 

ταυτόχρονα και ομαδικά πέραν των έξι θέσεων τότε διεξάγονται νέες εκλογές από Έκτακτη 

Γενική Συνέλευση. 

ιβ) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτικές συνεδρίες μια φορά το μήνα, έκτακτα δε 

όποτε ήθελε κριθεί αναγκαίο ή ζητηθεί ενυπόγραφα από τρία τουλάχιστο μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

ιγ) Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται ότι ευρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται 

τουλάχιστο έξη (6) από τα μέλη του. 
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ιδ) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων 

μελών εκτός αν προνοείται ειδική πλειοψηφία από το Καταστατικού του Συνδέσμου. 

ιε) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέσει σε οποιοδήποτε μέλος ή μέλη του 

Συνδέσμου την εκτέλεση, διεύθυνση ή εποπτεία οποιουδήποτε έργου. 

ιστ) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρεις (3) συνεχείς 

συνεδριάσεις, εκπίπτει του αξιώματος του. Η έκπτωση θεωρείται ως τετελεσμένη όταν και 

εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει περί αυτής και γίνει αναφορά στα πρακτικά 

του Διοικητικού Συμβουλίου. 

ιζ) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται για καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών του Συνδέσμου 

να ορίζει ειδική επιτροπή η οποία να φροντίζει για την κανονική λειτουργία και 

διεκπεραίωση του σκοπού για τον οποίο διόρισαν τέτοια επιτροπή. Κάθε επιτροπή υπάγεται 

για κάθε πράξη της σε λογοδοσία και έλεγχο από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

ιη) Απόφαση υπογεγραμμένη ή εγκεκριμένη από τηλεομοιοτυπικό μήνυμα ή τέλεξ ή 

τηλεγραφήματος ή οποιουδήποτε άλλου τρόπου από όλα του μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου θα θεωρείται ως απόφαση ληφθείσα σε συνεδρίαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου που συγκλήθηκε και πραγματοποιήθηκε κανονικά χώρα. 

ιθ) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη γενική διοίκηση του Συνδέσμου σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Καταστατικού αυτού, εκπροσωπεί δε το Σύνδεσμο και διερμηνεύει τη θέληση του σε 

όλες τις σχέσεις αυτού. 

κ) Για οποιοδήποτε θέμα που δεν προβλέπεται ή προνοείται από το Καταστατικό θα 

αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, η απόφαση του οποίου θα είναι τελεσίδικη 

εκτός αν ανατραπεί από Γενική Συνέλευση που συγκαλείται κανονικά και αναγράφεται στην 

ημερήσια διάταξη αυτής το θέμα. 

ΑΡΘΡΟ 10 – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ 

α) Ο Πρόεδρος προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, κηρύσσει την 

έναρξη και λήξη των εργασιών αυτών, διευθύνει τις συζητήσεις και δίνει τον λόγο στους 

αιτητές, αφαιρεί όμως αυτό από τους παρεκτρεπόμενους, θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία 

και καθορίζει τη διατύπωση της σχετικής πρότασης.  Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος 

έχει τη νικήσασα ψήφο. Δικαιούται να λαμβάνει μέρος στις συνεδριάσεις όλων των επι-

τροπών και να προεδρεύει αυτών.  Υπογράφει, συνυπογράφοντος του Γενικού Γραμματέα, 

κάθε συμβόλαιο του Συνδέσμου προς τρίτους, την αλληλογραφία, τα πρακτικά των 

συνεδριάσεων του Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων και γενικά κάθε έγγραφο που 

αφορά την λειτουργία του Συνδέσμου. 

 Υπογράφει, προσυπογράφοντας είτε του Αναπληρωτή Προέδρου είτε του Γενικού Ταμία, 

τα εντάλματα πληρωμής. 
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 Εκπροσωπεί το Σύνδεσμο σε όλες τις εκδηλώσεις και αντιπροσωπεύει αυτό δικαστικά και 

εξώδικα και γενικά ενώπιον κάθε αρχής και εξουσίας. 

 Προεδρεύει όλων των Γενικών Συνελεύσεων εκτός των Συνελεύσεων κατά την διάρκεια 

των οποίων διεξάγονται αρχαιρεσίες. 

β) Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος βοηθά τον Πρόεδρο στις πιο πάνω αρμοδιότητες του και 

αναλαμβάνει οποιεσδήποτε ευθύνες του αναθέτει ο Πρόεδρος και σε περίπτωση που ο 

Πρόεδρος απουσιάζει, ο αναπληρωτής Πρόεδρος τον αντικαθιστά παράλληλα προς τα 

προαναφερθέντα έχει την ευθύνη της εσωτερικής διοργάνωσης του Συνδέσμου και της 

διοργάνωσης όλων των εκδηλώσεων. 

γ) Ο Αντιπρόεδρος Τύπου και Εξωτερικών Σχέσεων είναι υπεύθυνος για την προώθηση 

αγαστών σχέσεων του Συνδέσμου με αδελφούς Συνδέσμους και/ή Οργανώσεις του 

εξωτερικού και την προβολή του Συνδέσμου και των σκοπών του στο Εξωτερικό. Διατηρεί 

συνεχώς στενή επαφή με τον Πρόεδρο του Συνδέσμου ή  τον Αναπληρωτή του, ανάλογα με 

την περίπτωση ο οποίος του δίνει τις κατευθυντήριες γραμμές και προς τον οποίο ο 

Αντιπρόεδρος υποβάλλει γραπτή αναφορά των δραστηριοτήτων του σε τακτά χρονικά 

διαστήματα τα οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερα των τριών μηνών. Ο Αντιπρόεδρος 

Τύπου και Εξωτερικών Σχέσεων αντικαθιστά τον Αναπληρωτή Πρόεδρο όταν αυτός εκτελεί 

καθήκοντα Προέδρου ή απουσιάζει. 

δ) Ο Αντιπρόεδρος Εκπαιδεύσεων και Εκδόσεων είναι υπεύθυνος για τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα του Συνδέσμου συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων εκπαίδευσης 

σπουδαστών Ξενοδοχειακών ή Επισιτιστικών Σχολών, Προγραμμάτων Εκπαίδευσης νέων 

στο επάγγελμα και οποιωνδήποτε άλλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μέλη του 

Συνδέσμου. 

 Έχει την ευθύνη και επιβλέπει στην- 

i) Την έκδοση εκπαιδευτικών φυλλαδίων και άλλων επαγγελματικών εντύπων. 

ii) Οι προσωπικοί φάκελοι όπως και οι αιτήσεις νέων μελών θα ευρίσκονται κάτω από 

τη δική του φύλαξη. 

Αντικαθιστά τον Αντιπρόεδρο Τύπου και Εξωτερικών Σχέσεων όταν αυτός εκτελεί 

καθήκοντα Προέδρου ή Αναπληρωτή Προέδρου ή απουσιάζει ή κωλύεται. 

ε) Ο Γενικός Γραμματέας φυλάσσει τη σφραγίδα και τα αρχεία του Συνδέσμου, τηρεί τα 

πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύ-σεων, 

εκτελεί την αλληλογραφία του Συνδέσμου τηρώντας πρωτόκολλο εισερχομένων και 

εξερχομένων εγγράφων και πραγματοποιεί τα έγγραφα των μελών του Συνδέσμου. 

Συνυπογράφει μετά του Προέδρου οποιοδήποτε έγγραφο του Συνδέσμου όπως αναφέρεται 

στην παράγραφο (α) του Άρθρου 10 ανωτέρω. 
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στ)  Ο Γενικός Ταμίας τηρεί τα οικονομικά βιβλία του Συνδέσμου, διπλότυπα αποδείξεων και 

γενικά τηρεί όλα τα αναγκαία λογιστικά βιβλία. Υπογράφει τις αποδείξεις εισπράξεως τις 

οποίες εκδίδει, εκτελεί πληρωμές κατόπιν εγκρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και 

υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο κατά τις Τακτικές Μηνιαίες Συνεδριάσεις κατά-

σταση ταμείου. 

Καταθέτει στο λογαριασμό του Συνδέσμου ο οποίος θα υπάρχει με οποιαδήποτε τράπεζα 

που θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, οποιαδήποτε χρήματα από οποιεσδήποτε 

εισπράξεις. 

Ο Γενικός Ταμίας θα δικαιούται να διορίζει, από τα μέλη του Συνδέσμου, Εισπράκτορες 

προς τους οποίους θα παραδίδει σχετικό διπλότυπο αποδείξεων. Ο κάθε ένας από τους εν 

λόγω Εισπράκτορες θα χρεώνεται με το εν λόγω διπλότυπο αποδείξεων. Ο Γενικός Ταμίας 

θα προβαίνει σε ελέγχους των διπλότυπων αποδείξεων για τις εισπράξεις, από τους 

Εισπράκτορες και θα παραλαμβάνει τα οποιαδήποτε εισπραχθέντα ποσά σε τακτά χρονικά 

διαστήματα τα οποία δεν μπορούν να υπερβαίνουν σε οποιαδήποτε περίπτωση τους δύο 

μήνες. 

Ο Γενικός Ταμίας και οποιοσδήποτε των εισπρακτόρων υποχρεούται να καταθέτει στο 

λογαριασμό του Συνδέσμου που διατηρεί σε Τράπεζα, οποιοδήποτε ποσό εισπράττεται από 

αυτούς.  Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να έχει οποιοσδήποτε από αυτούς στην κατοχή 

του οποιοδήποτε ποσό που υπερβαίνει τα Ευρώ 500 (€500) για περίοδο πέραν των 3 

εργάσιμων μερών χωρίς την άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου. 

ζ) Οι Εκπρόσωποι βοηθούν σε οποιαδήποτε εκδήλωση του Συνδέσμου και εκτελούν οποια-

δήποτε εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου ή παράκληση του Προέδρου και είναι 

υπεύθυνοι για την είσπραξη των συνδρομών των μελών του Συνδέσμου που ανήκουν στην 

επαρχία τους.  Προεδρεύουν των Επαρχιακών Επιτροπών και γενικά είναι ο συνδετικός 

κρίκος μεταξύ επαρχίας και Διοικητικού Συμβουλίου.  Υποβάλλουν στο Διοικητικό 

Συμβούλιο γραπτές αναφορές για οτιδήποτε αφορά την επαρχία τους. 

ΑΡΘΡΟ 11 – ΕΤΗΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 

Τον Νοέμβριο ή Δεκέμβριο  κάθε ημερολογιακού έτους, τα μέλη συγκαλούνται από τον Πρόεδρο 

σε Ετήσια Γενική Συνέλευση με ημερήσια διάταξη όπως αναφέρεται στη συνέχεια: 

α) Επικύρωση των πρακτικών της τελευταίας Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και οποιωνδήποτε 

Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων που ακολούθησαν την τελευταία Ε.Γ.Σ. 

β) Ετήσια λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων του λήξαντος έτους 

που εκφωνείται από τον Πρόεδρο και πόρισμα των ελεγκτών. 

γ) Συζήτηση και υποβολή παρατηρήσεων και εισηγήσεων πάνω στη λογοδοσία του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 
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δ) Εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής.  (Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής δεν δύνανται να 

είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου). 

ε) Οποιαδήποτε θέματα πρέπει να τεθούν στην ημερήσια διάταξη. 

Ανά διετία η Ετήσια Γενική Συνέλευση προχωρεί και σε έκτο θέμα της ημερήσιας διάταξης που 

θα είναι:- 

στ) Αρχαιρεσίες: 

i. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής 

ii. Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου 

ΑΡΘΡΟ 12 – ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 

α) Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από 

απόφαση αυτού ή μετά από ενυπόγραφη αίτηση από αριθμό μελών που δεν θα είναι 

λιγότερος του 25% των Τακτικών Μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τις Γενικές 

Συνελεύσεις. 

β) Στις Έκτακτες Γενικές θα συζητούνται μόνο τα θέματα για τα οποία η Έκτακτη Γενική 

Συνέλευση συνεκλήθη. 

ΑΡΘΡΟ 13- ΑΠΑΡΤΙΑ ΕΤΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 

α) Γενική Συνέλευση είναι σε απαρτία αν παρίστανται τόσα μέλη από τα έχοντα δικαίωμα 

ψήφου, που θα αποτελούσαν το 40% τουλάχιστο πλέον ενός των εχόντων δικαίωμα ψήφου 

μελών. 

β) Σε περίπτωση μη απαρτίας εις μεν τις Ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις, η Συνέλευση 

αναβάλλεται για μισή ώρα και τότε η Συνέλευση θα θεωρείται σε απαρτία ανεξάρτητα του 

αριθμού των παρισταμένων μελών, οι δε Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις ακυρώνονται. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 14 – ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων και εχόντων 

δικαίωμα ψήφου μελών, του Προέδρου της Συνελεύσεως, έχοντος τη νικώσα ψήφο σε περίπτωση 

ισοψηφίας. 

ΑΡΘΡΟ 15- ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 

α) Οποιαδήποτε τροποποίηση του Καταστατικού, γίνεται από Γενική Συνέλευση που 

συγκαλείται ειδικά για αυτό το σκοπό.  Η Καταστατική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία 

αν παρίστανται τόσα μέλη που θα αποτελούν το 60% των δικαιουμένων σε ψήφο μελών. 
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β) Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα αναβάλλεται για μια ώρα και τότε η Συνέλευση 

θα βρίσκεται σε απαρτία αν κατά την αναβληθείσα ώρα παρίστανται τόσα μέλη ώστε να 

αποτελούν το 40% των δικαιουμένων σε ψήφο μελών. 

γ) σε περίπτωση και πάλι μη απαρτίας η Συνέλευση ακυρώνεται. 

δ) Οι αποφάσεις Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία τριών 

τετάρτων (3/4) των παρισταμένων μελών των εχόντων δικαίωμα ψήφου.  Νοείται ότι για 

τροποποίηση των σκοπών του Συνδέσμου απαιτείται πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) του 

συνόλου των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. 

ε) Οποιαδήποτε τροποποίηση των σκοπών του Καταστατικού θα επιτρέπεται μετά από 

συναίνεση του 75% του συνόλου των μελών. 

ΑΡΘΡΟ 16 – ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

α) Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται μέσω ψηφοδελτίων και μέσω 

μυστικής ψηφοφορίας κατά την οποία ψηφίζουν όχι μόνο τα μέλη εκείνα τα οποία αρχικά 

ήταν παρόντα κατά την έναρξη της Ετήσιας Γενικής Συνελεύσεως αλλά και κάθε άλλο μέλος 

που δικαιούται ψήφου και προσέρχεται αργότερα εντός όμως του χρονικού διαστήματος που 

καθορίζεται υπό του Καταστατικού για την εκλογή. 

β) Για το σκοπό της διεξαγωγής της εκλογής υποβάλλονται γραπτώς υποψηφιότητες, οι οποίες 

θα υπογράφονται από τον προτεινόμενο υποψήφιο και θα υποστηρίζονται από δύο Τακτικά 

Μέλη του Συνδέσμου. 

Νοείται ότι οποιαδήποτε υποψηφιότητα θα είναι έγκυρη εκτός αν τόσο ο προτεινόμενος όσο και 

τα προτείνοντα μέλη έχουν τακτοποιημένες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύνδεσμο 

μέχρι την ημέρα των εκλογών. 

γ) Οι υποψηφιότητες θα παραδίδονται στο Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου ή προς 

οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο θα οριστεί ειδικώς για το σκοπό 

αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο οκτώ (8) ημέρες πριν την Ετήσια Γενική Συνέλευση 

κατά την οποία θα διεξαχθούν οι αρχαιρεσίες. 

δ) Μετά τη λήξη της υποβολής των υποψηφιοτήτων, θα ανακοινώνονται τα ονόματα των 

υποψηφίων και θα ετοιμάζεται ψηφοδέλτιο επί του οποίου θα αναγράφονται τα ονόματα 

των υποψηφίων κατά αλφαβητική σειρά επιθέτου. 

ε) Το ψηφίζον μέλος θα υποδηλοί τον υποψήφιο ή του υποψηφίους της επιλογής του μέσω της 

τοποθέτησης σταυρού προτίμησης ή οποιουδήποτε άλλου σήματος στο τετράγωνο το οποίο 

θα αντιστοιχεί στο όνομα του υποψηφίου επιλογής. 

στ) Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν δύνανται να προέρχονται εκ των υποψηφίων για 

τις θέσεις του Διοικητικού συμβουλίου. 
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ζ) Μετά την εκλογή των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής αυτά συνεδριάζουν και εκλέγουν 

ένα από αυτούς ως Πρόεδρο, ο δε Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής κηρύσσει την 

έναρξη της ψηφοφορίας η οποία και θα συνεχίζεται για μία ώρα από την ώρα της έναρξης 

της, αν δε κατά τη λήξη της ώρας ψηφοφορίας υπάρχουν παρόντες ψηφοφόροι αυτοί θα 

δικαιούνται να ψηφίσουν, αποκλειομένου οποιουδήποτε άλλου ο οποίος προσέρχεται 

αργότερα. 

η) Παρόντες στην αίθουσα της ψηφοφορίας θα μπορούν να είναι μόνο τα μέλη της Εφορευ-

τικής Επιτροπής και οι υποψήφιοι ή οι αντιπρόσωποι των υποψηφίων.  Κάθε υποψήφιος 

δικαιούται να έχει ένα (1) μόνο αντιπρόσωπο στην περίπτωση που ο ίδιος δεν είναι στην 

αίθουσα εκλογής. 

θ) Η διαλογή των ψήφων γίνεται από την Εφορευτική Επιτροπή στην παρουσία μόνο των 

υποψηφίων ή των αντιπροσώπων αυτών όπως προνοείται πιο πάνω. 

ι) Καθόλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας ο Πρόεδρος και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής 

θα έχουν τη γενική εποπτεία, με σκοπό την εξασφάλιση ομαλής και ανεπηρέαστης 

διεξαγωγής της εκλογής. 

ια) Κατά τη λήξη της διαλογής των ψηφοδελτίων η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει σχετικό 

πρακτικό των αποτελεσμάτων αναγράφοντας τα ονόματα ενός εκάστου των υποψηφίων με 

τους αριθμούς των ψήφων που ο καθένας έλαβε κατά σειρά επιτυχίας και ανακηρύσσει ως 

εκλεγέντας τους επιτυχόντας. 

ΑΡΘΡΟ 17 – ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ  

α) Ο Πρόεδρος του νέου Διοικητικού Συμβουλίου καλεί κοινή συνεδρίαση του απερχόμενου 

Διοικητικού Συμβουλίου και του νέου Διοικητικού Συμβουλίου εντός οκτώ (8) ημερών μετά 

την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 

β) Κατά την εν λόγω συνεδρίαση γίνεται η παράδοση της διαχείρισης του Συνδέσμου και 

συντάσσεται σχετικό πρακτικό το οποίο και υπογράφεται από όλους τους παρευρισκόμενους. 

ΑΡΘΡΟ 18 – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου δύναται να προβαίνει στη σύναψη δανείου ή 

δανείων για τις ανάγκες και λειτουργίες του Συνδέσμου ως εκπροσώπων των μελών αυτού.  

Νοείται ότι σε περίπτωση κατά την οποία το ποσό του δανείου θα υπερβαίνει το ποσό των 

Ευρώ Δέκα Χιλιάδες (€10.000) η τέτοια δανειοδότηση θα γίνεται μετά από εξουσιοδότηση 

από Γενική Συνέλευση. 

β) Το εκάστοτε εκλεγόμενο νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα αναλαμβάνει όλες τις τυχόν 

υποχρεώσεις του Συνδέσμου και τα μέλη του απερχόμενου Διοικητικού Συμβούλιου θα 

απαλλάσσονται οποιασδήποτε ευθύνης ή υποχρέωσης.  Νοείται ότι τα νέα μέλη του 
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Διοικητικού Συμβουλίου θα αναλαμβάνουν καθήκοντα μόνο, αφού αναλάβουν ονομαστικά 

τις ευθύνες των εξερχομένων Συμβούλων και απαλλάξουν αυτούς από κάθε ευθύνη. 

γ) Ο Σύνδεσμος διαλύεται:- 

i) Μετά από απόφαση Γενικής Συνελεύσεως που συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό.  

ii) Όταν ο αριθμός των μελών μειωθεί σε λιγότερα από είκοσι (20) 

δ) Σε περίπτωση διάλυσης του Συνδέσμου η περιουσία αυτού περιέρχεται σε οποιοδήποτε 

φιλανθρωπικό ίδρυμα θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο και σε περίπτωση μη 

απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Φίλων Καρκινοπαθών. 

ε) Ο Σύνδεσμος διαθέτει δική του σφραγίδα και έμβλημα επί των οποίων αναγράφεται η 

ονομασία του Συνδέσμου τόσο στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική γλώσσα. 

στ) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου δύναται να διορίζει Νομικούς Συμβούλους του 

Συνδέσμου για να γνωμοδοτήσουν επί και/ή για να χειριστούν θέματα που ενδιαφέρουν τον 

Σύνδεσμο και/ή μερίδα των μελών του Συνδέσμου.  Ο διορισμός Νομικών Συμβούλων από 

το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου με κανένα τρόπο αποκλείει σε οποιοδήποτε μέλος 

το δικαίωμα από το να έχει τους Νομικούς Συμβούλους της δικής του επιλογής για θέματα 

που αφορούν το συγκεκριμένο μέλος.  Νοείται ότι ο διορισμός των Νομικών Συμβούλων 

θα γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη αυτού Συνεδρίαση μετά την εκλογή 

του και θα κοινοποιείται στου Νομικούς Συμβούλους με επιστολή υπογραμμένη από τον 

Πρόεδρο και Γενικό Γραμματέα σε επίσημο χαρτί αλληλογραφίας. 

ΑΡΘΡΟ 19 – ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ  

Όλες οι διαφορές και/ή διαφωνίες οποιουδήποτε είδους ή περιγραφής που μπορεί, σε οποιο-

δήποτε χρόνο από την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας αυτής, είτε κατά τη διάρκεια της 

ισχύος της είτε κατά ή μετά τη λήξη ή τερματισμό της, να δημιουργηθούν μεταξύ των συμβαλ-

λόμενων μερών και που αφορούν ή άπτονται της ερμηνείας, της ισχύος ή οποιαδήποτε από αυτά 

ή δυνάμει της συμφωνίας αυτής ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ή σε οποιοδήποτε άλλο θέμα που 

συνδέεται ή εγείρεται με οποιοδήποτε τρόπο σε σχέση με το αντικείμενο της συμφωνίας αυτής θα 

παραπέμπεται στη διαιτησία ενός διαιτητή που θα υποδεικνύεται από το Κυπριακό Κέντρο 

Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης, μέσα σε 15 μέρες από την ημερομηνία που θα σταλεί η σχετική 

ειδοποίηση από το ένα μέρος στο άλλο για το διορισμό διαιτητή με αντίγραφο στο Γενικό 

Γραμματέα του Κυπριακού Κέντρου Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης.  Η όποια απόφαση του 

Διαιτητή που θα διοριστεί με τον πιο πάνω αναφερόμενο τρόπο θα είναι τελεσίδικη μεταξύ των 

Συμβαλλομένων και δεν θα χωρεί οποιαδήποτε έφεση.  Νοείται ότι η διεύθυνση του Κυπριακού 

Κέντρου Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης είναι Χρυσάνθου Μυλωνά 1, Μέγαρο Παναγίδη, Γρ. 

203 – 3030  Λεμεσός ή Τ.Θ. 50596 – 3608 Λεμεσός. 

ΑΡΘΡΟ 20 – ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
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α) Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου θα διοριστεί από τα Ιδρυτικά Μέλη και θα 

παραμείνει στην εξουσία μέχρι το Νοέμβριο του 1994 όποτε θα γίνουν οι πρώτες 

αρχαιρεσίες. 

β) Τα Ιδρυτικά Μέλη ήτοι τα πρόσωπα που έχουν υπογράψει την Ιδρυτική Πράξη, θα είναι τα 

πρώτα μέλη του Συνδέσμου και δεν υπόκεινται στις πρόνοιες του παρόντος Καταστατικού 

δια εγγραφή μελών θα θεωρούνται δε Τακτικά Μέλη. 

γ) Η πρώτη Ετήσια Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί τον Νοέμβριο του 1994 και σε ημερομη-

νία που θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιου. 

Το Καταστατικό αυτό έχει εγκριθεί από Καταστατική Συνέλευση που συγκλήθηκε κανονικά και 

πραγματοποιήθηκε στις 24 Οκτωβρίου 2017 στο κτήμα Μακένζυ στην Λάρνακα κάτω από την 

Προεδρία του Γιώργου Δαμιανού που προσυπογράφει για επιβεβαίωση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

___________________ 

Γιώργος Δαμιανού 

 

 

Λεμεσός  24 Οκτωβρίου  2017 


