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The constitution 
 
All our members satisfy strict criteria to join the CYSTWJ. They must also adhere to a Code 
of Ethics. 
 
The constitution contains all the details for the running of the CYSTWJ and all the ‘model’ 
rules as required in a constitution by law. The CYSTWJ hopes that all members will 
familiarise themselves with it. 
 
The CYSTWJ's Constitution (Memo & Articles of Society) limits the number of times in two 
consecutive three-year terms a person is eligible for election to the post of President of the 
Society. He can though be re-elected after the lapse of one not elected term.  
 
CYSTWJ's administrative and fiscal year runs from July 1 - June 30. The current volunteer 
leadership is listed below. To contact ASJA please use this Contact Form. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 
 

Παγκύπριος Σύνδεσμος Συγγραφέων & Δημοσιογράφων Τουρισμού 
Cyprus Travel Writers & Journalists Society 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

 
 

ΙΔΡΥΣΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ – ΕΔΡΑ 
 

Άρθρο 1 
 
           Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την ονομασία Παγκύπριος Σύνδεσμος Συγγραφέων  
           και Δημοσιογράφων Τουρισμού (Cyprus Travel Writers & Journalists Society) με έδρα τη   
           Λευκωσία στην οδό Περικλέους 1, Αγλαντζιά 2123 στην Επαρχία Λευκωσίας. 
 
 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΕΜΒΛΗΜΑ 
 

Άρθρο 2 
 
 

1. Ο Σύνδεσμος έχει σφραγίδα ως εμφαίνεται στο συνημμένο Παράρτημα Α.  
 

2. Ο Σύνδεσμος έχει έμβλημα ως εμφαίνεται στο συνημμένο Παράρτημα Β. 
 
 

ΣΚΟΠΟΙ 
 

Άρθρο 3 
 
1. Σκοποί του Συνδέσμου είναι: 
 

α. Η με άρθρα και δημοσιεύματα προβολή των τουριστικών αρετών και των ενδιαφερόντων της 
χώρας και η προβολή στο εσωτερικό και στο εξωτερικό του Κυπριακού Τουρισμού. 
 
β. Η ενθάρρυνση της συγγραφής και δημοσίευσης τουριστικών άρθρων και μελετών, έκδοσης 
τουριστικών βιβλίων και/ή με τον τύπο ενίσχυση κάθε προσπάθειας, κρατικής και ιδιωτικής, που 
τείνει στην προαγωγή του Τουρισμού. 
 
γ. Η οργάνωση των συγγραφέων Τουρισμού και δημοσιογράφων Τουρισμού και η υποβοήθηση 
τους για την με τους καλύτερους όρους εκπλήρωση των επαγγελματικών τους καθηκόντων και 
των τουριστικών τους επιδιώξεων.  
 
δ. Η νομική κατοχύρωση, προστασία και διεκδίκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας 
των μελών του Συνδέσμου. 
 
ε. Η διευκόλυνση της επαφής των μελών με τις αρμόδιες Κρατικές Τουριστικές Υπηρεσίες, των 
νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, των τουριστικών οργανώσεων ή 
επιχειρήσεων καθώς και των φυσικών προσώπων που έχουν επιδείξει φανερό για τον Τουρισμό 
ενδιαφέρον και μπορούν να δώσουν βοήθεια στο έργο του Συνδέσμου με τη διατήρηση συνεχούς 
με αυτούς επαφής τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. 
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στ. Η συνεχής ενημέρωση της κοινής γνώμης για κάθε ζήτημα που έχει σχέση με τον Τουρισμό. 
 
ζ. Η Έμφαση της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής γενικά σημασίας του Τουρισμού και 
η υποβοήθηση των προσπαθειών για τόνωση και ευρύτερη εμπέδωση της τουριστικής συνείδησης 
στο κοινό. 
 
η) Η διατήρηση αλληλεγγύης και σταθερών φιλικών σχέσεων μεταξύ των μελών και η 
διευκόλυνση του έργου τους. 
 
θ) Η ανάπτυξη δραστηριότητας και η ενεργός συμμετοχή σε κάθε εκδήλωση που έχει σκοπό την 
εξυπηρέτηση του Τουρισμού. 
 
ι) Η μελέτη των κοινωνικών μορφών του Τουρισμού και η συμβολή του Συνδέσμου για επίλυση 
των ζητημάτων που προκύπτουν στην Κύπρο. 
 
ια) Η δημιουργία αρχείου και βιβλιοθήκης, που περιλαμβάνει κυρίως έργα που αφορούν τον 
Τουρισμό και που εκδίδονται στην Κύπρο και στο εξωτερικό. 
 
ιβ) Η συμπλήρωση της Τουριστικής κατάρτισης και η διευκόλυνση των προσπαθειών των μελών 
για οργάνωση εκδρομών και ταξιδιών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό ή η οργάνωση 
σεμιναρίων, διαλέξεων και εκδηλώσεων. 
 
ιγ) Η βράβευση των καλυτέρων έργων ή άρθρων που αναφέρονται στον Τουρισμό γενικά. 
 
ιδ) Η διοργάνωση διαγωνισμών σε θέματα τουρισμού και η απονομή βραβείων. 
 

2. Η ευαισθητοποίηση Κυπριακών/Ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και διαμορφωτών της 
πολιτικής σε θέματα τουριστικού ενδιαφέροντος: 
 
   α. Συμμετέχοντας σε διάφορες οργανώσεις, όργανα, επιτροπές, αναπτυξιακούς φορείς, συνέδρια   
       της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων χωρών.  

 
β. Οργανώνοντας δραστηριότητες και εκδηλώσεις που σχετίζονται με τον Τουρισμό. 
 

3. H συνεργασία με οργανώσεις, φορείς και σωματεία του εσωτερικού και του εξωτερικού, που  
   έχουν παρεμφερείς σκοπούς. 
 

ΜΕΣΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ 
 

Άρθρο 4 
 
 Οι σκοποί του Συνδέσμου προωθούνται κυρίως με τις πιο κάτω αναφερόμενες 
δραστηριότητες καθώς και με κάθε άλλη νομικά επιτρεπτή δραστηριότητα που αποφασίζεται από 
το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου: 
 
1. Έκδοση ενημερωτικών εκδόσεων, άλλων εντύπων και οπτικοακουστικού υλικού. 
2. Δημιουργία ιστοσελίδας. 
3. Οργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων και άλλων εκδηλώσεων για τουριστικά θέματα. 
4. Συμμετοχή σε διεθνείς διασκέψεις, συνέδρια και σεμινάρια συναφή με τους σκοπούς του  
            Συνδέσμου. 
5. Έκδοση ανακοινώσεων για τα ΜΜΕ (έντυπα & ηλεκτρονικά). 
6. Συμμετοχή σε επιτροπές στην Κύπρο και το εξωτερικό με αντικείμενο συναφές με τους  
            σκοπούς του Συνδέσμου. 
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7. Συνεργασία με αρμόδιες για τον Τουρισμό κυβερνητικές υπηρεσίες,  άλλους μη- 
            κυβερνητικούς οργανισμούς, εκπαιδευτικά ιδρύματα και επιστήμονες, με τους οποίους  
            υπάρχει κοινό έδαφος δραστηριοτήτων. 
8. Συνεργασία με παρεμφερείς συνδέσμους στο εξωτερικό. 
9. Οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, η οποία θα συνέβαλλε στην πραγματοποίηση των  
            σκοπών του Συνδέσμου. 
 

ΜΕΛΗ 
 

ΕΓΓΡΑΦΗ 
 

Άρθρο 5 
 
1. Τακτικά και Επίτιμα Μέλη 
 
(α)  Τα μέλη του Συνδέσμου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.  
 
Μέλη του Συνδέσμου γίνονται: 
α) Επαγγελματίες Κύπριοι δημοσιογράφοι, ειδικοί για τον Τουρισμό και κάτοχοι επαγγελματικής 
ταυτότητας, που μένουν μόνιμα στην Κύπρο. 
 
β) Πρόσωπα καθιερωμένα ως συγγραφείς τουριστικών έργων, μελετών και άρθρων δημοσιευμένων 
σε οποιαδήποτε γλώσσα στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, κινηματογραφιστές, καλλιτέχνες 
φωτογράφοι και συνεργάτες ραδιοφώνου ή τηλεόρασης, τους οποίους το έργο είναι 
αναγνωρισμένης τουριστικής σημασίας, που μένουν μόνιμα στην Κύπρο. 
 
γ) Συγγραφείς ή δημοσιογράφοι, που μένουν μόνιμα στην Κύπρο, μη κάτοχοι επαγγελματικής 
ταυτότητας, συνεργαζόμενοι όμως τακτικά ή περιοδικά για τουριστικά θέματα με εφημερίδες, 
περιοδικά, λεξικά και τουριστικές γενικά έντυπες ή ηλεκτρονικές εκδόσεις. 
 
Η εκτίμηση της τουριστικής ιδιότητας (συγγραφικής, δημοσιογραφικής, φωτογραφικής κ.λπ.) 
ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο. 
 
2. Η εγγραφή μέλους γίνεται κατόπιν γραπτής αίτησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, που 
υπογράφεται από δυο μέλη, που την υποστηρίζουν και μετά από απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου.  Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από το ποσό των  €5,00 δικαίωμα εγγραφής. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει και αποφασίζει για τις αιτήσεις κατά την πρώτη του συνεδρίαση 
μετά τη λήψη τους. Σε περίπτωση αποδοχής το όνομα του μέλους καταχωρείται αμέσως στο 
μητρώο μελών και ειδοποιείται γραπτώς ο ενδιαφερόμενος. Σε περίπτωση απόρριψης, η γραπτή 
ειδοποίηση προς τον ενδιαφερόμενο πρέπει να περιέχει το σχετικό αιτιολογικό και να συνοδεύεται 
με επιστροφή του δικαιώματος εγγραφής. 
 
Κάθε ενδιαφερόμενος του οποίου η αίτηση του για εγγραφή ως μέλος έχει απορριφθεί, έχει το 
δικαίωμα να υποβάλει έφεση προς την τακτική Γενική Συνέλευση με γραπτή αιτιολογημένη 
αίτηση. Η έφεση εξετάζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση και η απόφαση της είναι 
τελεσίδικη. Ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να παρευρεθεί στη Συνέλευση για να υποστηρίξει τις 
απόψεις του κατά τη διάρκεια της συζήτησης της έφεσης του μόνον. 
 
3. Σε καμία περίπτωση δεν δύναται να εγγραφούν μέλη άτομα που καταδικάστηκαν για 
οποιαδήποτε κατάχρηση στο πλαίσιο εμπλοκής τους στη λειτουργία μη κερδοσκοπικής οργάνωσης 
ή για αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα. 
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4. Ως τακτικά μέλη θεωρούνται από την ημέρα της εγγραφής τους στο Μητρώο του Συνδέσμου και 
έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται. Όλα τα μέλη ονομάζονται τακτικά.  
 
Ως επίτιμα μέλη δύνανται να ανακηρυχθούν φυσικά πρόσωπα που αποδεδειγμένα συμβάλλουν ή 
έχουν συμβάλει στην προαγωγή του έργου και στους σκοπούς του Συνδέσμου ή πρόσφεραν 
μεγάλες υπηρεσίες σ’ αυτή, καθώς και πρόσωπα τα οποία κατά την κρίση του Διοικητικού 
Συμβουλίου συνέβαλαν σημαντικά με οποιοδήποτε τρόπο στην προαγωγή του Κυπριακού 
Τουρισμού, κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης  μετά από εισήγηση του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 
 
Τα επίτιμα μέλη συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και παίρνουν μέρος στις συζητήσεις χωρίς 
δικαίωμα ψήφου, απολαμβάνουν όμως όλων των άλλων πλεονεκτημάτων των μελών. 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ 
 

Άρθρο 6 
Τα μέλη υποχρεούνται:  
 
(α) Να πληρώνουν την ετήσια συνδρομή τους.  
 
(β) Να συμμετέχουν στις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις.  
 
(γ) Να συμβάλουν ενεργά και με κάθε θεμιτό μέσο στην εξάπλωση της ιδέας και των σκοπών του   
      Συνδέσμου.  
 
(δ) Να τηρούν και να εφαρμόζουν τις πρόνοιες του παρόντος καταστατικού, τις οδηγίες και την   
      πολιτική του Δ.Σ. και των εσωτερικών κανονισμών, που κατά καιρούς θα εκδίδει αυτό. 
 
(ε) Να συμμορφώνονται προς τις καταστατικές διατάξεις και τις αποφάσεις των καταστατικών  
      οργάνων του Συνδέσμου. 
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ 
 

Άρθρο 7 
 
1. Όλα τα μέλη του Συνδέσμου έχουν ίσα δικαιώματα, περιλαμβανομένου του δικαιώματος του 
    εκλέγειν και του εκλέγεσθαι. 
 
2. Η ιδιότητα μέλους είναι ανεπίδεκτη αντιπροσώπευσης και δεν μεταβιβάζεται ούτε 
    κληρονομείται. 
 
Κάθε μέλος εφ’ όσον έχει εκπληρώσει τις ταμειακές του υποχρεώσεις,  έχει τα ακόλουθα 
δικαιώματα:  
 
(α) Να παρευρίσκεται στις Γενικές Συνελεύσεις των μελών, να παίρνει το λόγο και να ψηφίζει.  
 
(β) Να υποβάλλει προτάσεις και υποδείξεις στο Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και να αναλαμβάνει 
την ευθύνη ύστερα από εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου, εργασιών οι οποίες θα αποσκοπούν 
στην πραγματοποίηση των σκοπών του Συνδέσμου. 
 
(γ) Να συμμετέχει στις εκδηλώσεις του Συνδέσμου.  
 
(δ) Να ενημερώνεται για ανακοινώσεις του Συνδέσμου.  
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ΕΙΣΔΟΧΗ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ 
 

Άρθρο 8 
 
Εισδοχή 
 
1. Η εισδοχή νέων μελών είναι  πάντοτε επιτρεπτή σε Κύπριους πολίτες και πολίτες της 
            Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο, ανεξάρτητα από φύλο 
            και θρησκεία άνω των 18 ετών.  
 
Αποχώρηση 
 
2. Τα μέλη δικαιούνται να αποχωρήσουν από τον Σύνδεσμο οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμούν.  
 
Αποβολή 
 
3. Αποβολή μέλους επιτρέπεται  στην περίπτωση κατά την οποία το μέλος, με την όλη του 
    συμπεριφορά, τις πράξεις ή τις παραλείψεις του, επιφέρει ή προκαλεί εξευτελισμό ή  
    μείωση της αξιοπιστίας ή του κύρους του Συνδέσμου ή άλλη βλάβη στα συμφέροντα αυτής. 
 
            (α) Μέλος ή αξιωματούχος που εκθέτει ή διαβάλλει στην κοινή γνώμη του Συνδέσμου ή 
            αποπροσανατολίζει αυτήν από τους σκοπούς και τους στόχους, αποβάλλεται και 
           διαγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.  

 
(β) Μέλος ή αξιωματούχος του Συνδέσμου που κατόπιν τελεσίδικης απόφασης 
καταδικάστηκε σε οποιανδήποτε ποινή για ατιμωτικό αδίκημα ή για συκοφαντική ή απλή 
δυσφήμηση του Προέδρου ή άλλου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου εκπίπτει από το 
αξίωμα του και διαγράφεται από το Μητρώο μελών.  
 
(γ) Αποβάλλεται κάθε μέλος που ενεργεί συστηματικά εναντίον των ηθικών και υλικών 
συμφερόντων του Συνδέσμου ή του οποίου η συμπεριφορά κρίνεται ότι είναι ενάντια στους 
σκοπούς, στόχους και το γενικό πνεύμα του Συνδέσμου, με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου.    
 
(δ) Αποβάλλεται κάθε μέλος που εναντιώνεται ή καταστρατηγεί τις καταστατικές διατάξεις 
του Συνδέσμου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.  
 
(ε) Μέλος που δεν ανανεώνει την ετήσια συνδρομή του για δύο συνεχόμενες χρονιές, 
διαγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
(στ) Διαγράφεται κάθε μέλος μετά τη γραπτή προς το Διοικητικό Συμβούλιο παραίτηση 
του. 
 

4. Διαδικασία Διαγραφής  
 

1. Για να διαγραφεί ή να εκδιωχθεί ένα μέλος από τον Σύνδεσμο θα ακολουθείται η πιο κάτω 
διαδικασία, αφότου δοθεί η ευκαιρία στο εν λόγω μέλος, όταν φυσικά κριθεί ορθό και 
πρέπον, να απολογηθεί γραπτώς. Σε περίπτωση κατά την οποία το Δ.Σ. κρίνει, ότι, δεν 
δύναται να δοθεί η ευκαιρία στο μέλος, να απολογηθεί γραπτώς ή έχει δοθεί η ευκαιρία, 
αλλά, το μέλος δεν το έχει πράξει, τότε:  

 
(α) Θα λαμβάνει τη σχετική απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο. 

             (β) Το μέλος θα ειδοποιείται γραπτώς για την παύση, της ιδιότητας του και στην  
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                   ειδοποίηση θα αναφέρονται οι λόγοι για την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.  
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του διαγράφει από το Μητρώο των μελών, τους 

αποβιώσαντες, παραιτηθέντες και διαγραφέντες.  
 
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝ 
 

Άρθρο 9 
 
 
Μέλος που αποχωρεί δεν έχει κανένα δικαίωμα επί της περιουσίας του Συνδέσμου και οφείλει να 
καταβάλει τις συνδρομές του μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους.  
 

1. Το διαγραφέν μέλος (πλην των περιπτώσεων που έχει αποβιώσει) ευθύνεται για κάθε  
υποχρέωση που ανέλαβε έναντι του Συνδέσμου κατά το χρόνο που υπήρξε μέλος, ήτοι 
συνδρομές, εγγραφές κ.λπ. Συνδρομές ή και εγγραφές που έχουν ήδη καταβληθεί δεν 
επιστρέφονται. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

 
Άρθρο 10 

 
1.  Τα Διοικητικά Όργανα του Συνδέσμου είναι: 
 
1.1. Η Γενική Συνέλευση των μελών. 
 
1.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου. 
 
 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
 

Άρθρο 11 
 
1 (α) Η συνέλευση των μελών του Συνδέσμου αποτελεί το ανώτατο όργανο του 
 σωματείου και αποφασίζει για κάθε υπόθεση του Συνδέσμου η οποία δεν υπάγεται στην  
            αρμοδιότητα άλλου οργάνου. 
 
 (β) Η συνέλευση, εκλέγει η ίδια τα μέλη της διοίκησης, ορίζει τους ελεγκτές των 
 λογαριασμών του Συνδέσμου, αποφασίζει για την είσοδο ή αποβολή μέλους, για την 
            έγκριση του ισολογισμού, για τη μεταβολή του σκοπού του Συνδέσμου, για την 
 τροποποίηση του καταστατικού και για τη διάλυση του Συνδέσμου. 
 
 (γ) Η συνέλευση των μελών του Συνδέσμου έχει την αρμοδιότητα της εποπτείας και του 
            ελέγχου των μελών του διοικητικού συμβουλίου και δικαιούται να παύει τα μέλη αυτά στις 
            ακόλουθες περιπτώσεις:     

1. Μη συμμόρφωση στις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. 
2. Καταστρατήγηση καταστατικών διατάξεων του Συνδέσμου. 

 
2. Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται ως ακολούθως :  
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(α) Η έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται όταν το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του, 
κρίνει απαραίτητο για ειδικούς λόγους ή επείγοντα ζητήματα ή όταν το απαιτήσει γραπτώς το 1/5 
τουλάχιστον των μελών. 
 
(δ) Η έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα απαιτήσουν τα μέλη συγκαλείται από το Δ.Σ. 
υποχρεωτικά σε ένα μήνα και σε περίπτωση άρνησης ή καθυστέρησης συγκαλείται απευθείας από 
τα μέλη που την έχουν ζητήσει. 
 
(ε) Η έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται με γραπτή ειδοποίηση προς όλα τα μέλη, του 
Συνδέσμου, η οποία καθορίζει τον τόπο, το χρόνο και την ημερήσια διάταξη της, οκτώ μέρες 
τουλάχιστον πριν από τη Συνέλευση. Η έκτακτη Συνέλευση συγκαλείται από το Δ.Σ. χωρίς χρονικά 
περιθώρια για επείγοντα ζητήματα. 
 
(στ) Τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο 
            και σ’ αυτά περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:  
            
            (α) Έκθεση, συζήτηση και έγκριση των πεπραγμένων του Συνδέσμου. 
 
            (β) Έκθεση, συζήτηση και έγκριση οικονομικής διαχείρισης. 
 
             (γ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής εφόσον 
             λήγει η θητεία τους. Οι υποψηφιότητες για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να 
             υποβάλλονται γραπτώς στο γραμματέα τουλάχιστο 48 ώρες πριν από τη 
             Γενική Συνέλευση. 
 
3. Τα θέματα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο 
            και σ’ αυτά περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: Καταστατικές, οικονομικές ή άλλες αλλαγές.  
            

 
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 

 
Άρθρο 12 

 
1. Η συνέλευση των μελών συνέρχεται κάθε χρόνο, κατά το μήνα Φεβρουάριο, σε τόπο και 
            χρόνο που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, στις ακόλουθες περιπτώσεις ή/και 
            όταν το συμφέρον του Συνδέσμου το επιβάλλει: Καταστατικές ή άλλες αλλαγές. 
 
2.  Η συνέλευση συγκαλείται εάν το ζητήσει το ένα πέμπτο των μελών, με έγγραφη αίτηση 
            στην οποία αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα. 
  
3. Μέλος δεν δικαιούται να συμμετέχει ούτε στη συζήτηση ούτε στην ψηφοφορία, εάν η 
            απόφαση που θα ληφθεί αφορά τη διενέργεια δικαιοπραξίας ή την έγερση ή κατάργηση 
            δίκης μεταξύ του Συνδέσμου και του εν λόγω μέλους ή του συζύγου αυτού ή συγγενή αυτού 
            εξ’ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού συγγένειας ή την επιχείρηση 
            δικαιοπραξίας μεταξύ του Συνδέσμου και εταιρείας, προσωπικής ή κεφαλαιουχικής, στην 
            οποία ή στη διοίκηση της οποίας συμμετέχει το μέλος αυτό ή σύζυγος ή συγγενής αυτού εξ 
            αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού συγγένειας. 
 
4. Οι αποφάσεις της συνέλευσης των μελών λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων 
            μελών. Απόφαση συνέλευσης για θέμα το οποίο δεν είχε αναγραφεί στην πρόσκληση είναι 
            έγκυρη εάν ψηφισθεί ομόφωνα. 
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(α) Στη Γενική Συνέλευση έχουν το δικαίωμα να λάβουν μέρος όλα τα μέλη, που έχουν 
τακτοποιημένες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. 
 
(β) Η τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται με γραπτή ή ηλεκτρονική ειδοποίηση προς όλα τα 
μέλη, η οποία καθορίζει τον τόπο, το χρόνο και την ημερήσια διάταξη της, οκτώ μέρες τουλάχιστον 
πριν από τη Συνέλευση.  
 
(γ) Οι ψηφοφορίες για εκλογή προσώπων είναι μυστικές. Όλες οι άλλες ψηφοφορίες γίνονται 
φανερές με ανάταση του χεριού. Γίνονται μυστικές αν το απαιτήσει η πλειοψηφία των παρόντων. 
 
Εγγραφή θέματος στην ημερήσια διάταξη 
 
Θέμα για συζήτηση περιλαμβάνεται στην ημερησία διάταξη, εάν ζητηθεί γραπτώς από οιονδήποτε 
μέλος 48 ώρες πριν τη Γενική Συνέλευση. Συζήτηση θέματος που δεν περιλαμβάνεται στην 
ημερήσια διάταξη, γίνεται μόνο με απόφαση της Συνέλευσης. 
  
Απαρτία 
 
Η Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρευρίσκεται η 
πλειοψηφία των δικαιουμένων να λάβουν μέρος σ’ αυτή. Μισή ώρα μετά την παρέλευση του 
καθορισμένου χρόνου ενάρξεως των εργασιών της, η Συνέλευση θα θεωρείται ότι βρίσκεται σε 
απαρτία με τους παρευρισκομένους. 
 
Διεξαγωγή εργασιών  
 
Τις εργασίες της Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης διευθύνει ο πρόεδρος του Δ.Σ. πλην 
εκείνης κατά την οποία πρόκειται να εκλεγεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο όπου κατά αυτή εκλέγεται 
τριμελής Εφορευτική Επιτροπή από τα μέλη της Γ.Σ. Η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγει πρόεδρο 
γραμματέα και μέλος. 
 
Διεξαγωγή εργασιών  
 
(α) Τις εργασίες της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται απ’ ευθείας από τα μέλη 
διευθύνει τριμελές Προεδρείο και δύο μέλη που εκλέγει η Συνέλευση. Τα μέλη του Συμβουλίου 
εμποδίζονται στην εκλογή τους ως μέλη του Προεδρείου. 
 
(β) Αν η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται απ’ ευθείας από τα μέλη και δεν αποτελέσει 
απαρτία διαλύεται και δεν επαναλαμβάνεται. 
 
 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ- ΔΙΑΛΥΣΗ – 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

 
 
                                                               Άρθρο 13 
 
 Για τη λήψη απόφασης για την τροποποίηση του καταστατικού ή τη διάλυσή ή τη 
 μεταβολή του σκοπού του Συνδέσμου απαιτείται η συναίνεση των τριών τετάρτων του  
            συνόλου των μελών του Συνδέσμου.  
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
                                                                

Άρθρο 14 
 
Διοίκηση Συνδέσμου 
 
1.       Ο Σύνδεσμος διοικείται από διοικητικό συμβούλιο αποτελούμενο από επτά (7) άτομα, τα 
           οποία είναι μέλη του Συνδέσμου. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των 
           παρόντων.  
 
2.      Το Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου η θητεία είναι τριετής, αποτελείται από τον πρόεδρο, 
         αντιπρόεδρο, ταμία, γραμματέα και τρία μέλη ανά τριετία. 
 
(α) Ο πρόεδρος δεν μπορεί να εκλεγεί πέραν των δυο διαδοχικών τριετών θητειών. Δύναται 
όμως, να επανεκλεγεί μετά την παρέλευση δυο διαδοχικών θητειών. 
 
(β) Δικαίωμα συμμετοχής υποψηφιότητας για εκλογή ως μέλος του Δ.Σ. έχουν μόνο τα μέλη που 
έχουν εκπληρώσει όλες τις ταμειακές τους υποχρεώσεις και παραμένουν ενεργά μέλη.  
 
(γ) Οι δευτερεύοντες αξιωματούχοι, όλοι ή μερικοί, θα διορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, 
όποτε θεωρηθεί σκόπιμο και/ή αναγκαίο, η θητεία τους όμως σε καμία απολύτως περίπτωση δεν θα 
μπορεί να υπερβαίνει τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου με απόφαση του οποίου έχουν 
διορισθεί.  
 
(δ) Σε περίπτωση χηρείας οιασδήποτε θέσης του Διοικητικού Συμβουλίου, η θέση αυτή 
συμπληρώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του 
μέλους του οποίου εχήρευσε η θέση. 
 
(ε) Σε περίπτωση χηρείας πέραν των 3/5 των θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκαλείται 
έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών και γίνονται εκλογές για τις χηρεύουσες θέσεις και για 
θητεία την εναπομείνασα περίοδο θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.  
 
(στ) Το Διοικητικό Συμβούλιο κηρύττει κενή τη θέση οιουδήποτε μέλους του που παραιτείται, 
παύεται, η απουσιάζει από τρείς συνεχείς συνεδριάσεις χωρίς εύλογη αιτία και διορίζει στη θέση 
του τον πρώτο επιλαχόντα (ή δεύτερο ή τρίτο κ.λπ.) σύμφωνα και με την κατάταξη στις εκλογές 
που έγιναν για ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και ή αν αυτό είναι αδύνατο, τότε διορίζει νέο 
μέλος. 
 
3.       Οι τακτικές Συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλούνται από τον Πρόεδρο μέσω 
          του Γραμματέα του κάθε τρεις μήνες, οι δε έκτακτες από τον Πρόεδρο ή ύστερα από αίτηση 
          που υποβάλλεται προς αυτόν από τέσσερα τουλάχιστον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
4.       Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν πάνω από τα μισά μέλη του 
          Διοικητικού Συμβουλίου, τέσσερα (4), αποτελούν απαρτία.  
 
(α) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των μελών που 
είναι παρόντα και ψηφίζουν. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος έχει τη νικώσα ψήφο.  
 
(β) Οι προσκλήσεις για τη σύγκλιση των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου 
κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τουλάχιστον τρεις μέρες πριν από την 
μέρα της συνεδρίασης.  
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(γ) Τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου διευθύνει ο Πρόεδρος, σε περίπτωση απουσίας του ο 
Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας και των δυο ο Γραμματέας. 
 
(δ) Σε κάθε συνεδρίαση, του Συμβουλίου εγκρίνονται τα πρακτικά, της προηγούμενης συνεδρίασης 
και υπογράφονται από τους παρόντες. 
 
(ε) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη γενική ευθύνη για όλα τα θέματα του Συνδέσμου, μέσα στα 
      πλαίσια των σκοπών και δραστηριοτήτων του και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. 
 
(στ) Αποφασίζει για τη σύσταση των αναγκαίων επιτροπών και για τις αρμοδιότητες τους και τον   
      τρόπο λειτουργίας τους. Αναθέτει σε μέλη του ή άλλα μέλη του Συνδέσμου ειδικά καθήκοντα. 
 
(θ) Αποφασίζει για τη σύσταση και λειτουργία Παραρτημάτων του Συνδέσμου σε άλλες πόλεις. 
 
(ι) Αποφασίζει τη σύγκληση των Γενικών ή Έκτακτων Συνελεύσεων και καταρτίζει την ημερήσια  
     διάταξη τους. 
 
(κ) Αποκτά και διαθέτει την περιουσία του Συνδέσμου και έχει την ευθύνη για τη διαχείρισή της. 
 
(λ) Αποφασίζει για την πρόσληψη έμμισθου προσωπικού. 
 
(μ) Έχει τη γενική ευθύνη για την τήρηση των αρχείων, της  αλληλογραφίας και των βιβλίων 
     του Συνδέσμου. 
 
5.  Παύση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται με βάση την πρόνοια του άρθρου 
            8(3&4) του Καταστατικού.  
 
6.  Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική  
            ψηφοφορία. Ήτοι η θητεία τους θα εκπνέει με την εκλογή νέων μελών από τη τρίτη ετήσια  
            Γενική Συνέλευση, που θα ακολουθήσει την εκλογή τους.  
            Το Συμβούλιο κατά τη πρώτη του συνεδρία καταρτίζεται σε σώμα εντός 15 ημερών από της 
             εκλογής του, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του, με απλή πλειοψηφία Πρόεδρο,  
             Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, και Ταμία. 
 
7. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου δεν δικαιούται να συμμετέχει στη συζήτηση ή στην 
            ψηφοφορία, εάν η απόφαση που θα ληφθεί αφορά τη διενέργεια δικαιοπραξίας ή την έγερση 
            ή την κατάργηση δίκης μεταξύ του Συνδέσμου και του μέλους αυτού ή του συζύγου του 
            μέλους αυτού ή συγγενή αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού ή 
            αφορά τη διενέργεια δικαιοπραξίας μεταξύ του Συνδέσμου και εταιρείας, προσωπικής ή 
  κεφαλαιουχικής, στην οποία ή στη διοίκηση της οποίας συμμετέχει το μέλος αυτό ή 
            σύζυγος ή συγγενής αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού.  
 
 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ 
 

ΔΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

Άρθρο 15 
 
 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να χειρίζεται επιμελώς τις υποθέσεις του Συνδέσμου,  
            συμμορφούμενο με τους νόμους της Δημοκρατίας. 
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2.       Το διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου υποχρεούται να τηρεί πλήρως ενημερωμένο 
             μητρώο των μελών του, το οποίο επικαιροποιείται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και είναι  
             διαθέσιμο προς επιθεώρηση από τον Έφορο και προς οποιοδήποτε τρίτο έχει έννομο  
             συμφέρον. 
 
3.       Το Διοικητικό Συμβούλιο  υποχρεούται όπως, το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από τη  
            διαπίστωση της μείωσης του αριθμού των μελών κάτω των είκοσι (20), να γνωστοποιήσει 
            το γεγονός αυτό στον Έφορο, υποδεικνύοντας και την ημερομηνία  κατά την οποία αυτό 
            επεσυνέβη. 
 
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται μετά την ψήφιση οποιασδήποτε τροποποίησης του 
            παρόντος καταστατικού να υποβάλει στον Έφορο, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και 
            οπωσδήποτε όχι αργότερα από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία ψήφισης της  
            τροποποίησης, γραπτή αίτηση της καταχώρησης της τροποποίησης στο Μητρώο.  
 
5.  Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται εντός της πρώτης τριμηνίας κάθε έκαστου έτους να 
             γνωστοποιεί  γραπτώς στον Έφορο Σωματείων τα ακόλουθα:  
 
             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 Συνδέσμου 
                  με τα αντίστοιχα αξιώματά τους και τα στοιχεία επικοινωνίας τους. 
 
              γ. κατά πόσο κατά το προηγούμενο έτος πραγματοποιήθηκε ο ελάχιστος αριθμός ετήσιων 
                  γενικών συνελεύσεων που ορίζει το καταστατικό. 
 
              δ. σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης του υποστατικού ή/και των στοιχείων επικοινωνίας 
                  του Συνδέσμου, τη νέας διεύθυνσης ή/και τα νέα στοιχεία επικοινωνίας αμέσως μόλις 
                  επέλθει η αλλαγή. 
 
6.    Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τα ακόλουθα καθήκοντα και εξουσίες:  
       Τηρεί υποχρεωτικά Μητρώο Μελών, βιβλία Πρακτικών και Αποφάσεων του Συμβουλίου και   
       των Συνελεύσεων, Λογιστικά βιβλία και άλλα σχετικά αρχεία με τις εργασίες του Συνδέσμου. 
       Συντάσσει τον ετήσιο Προϋπολογισμό και το Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης. 
 
        Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να θεσπίζει κανονισμούς οι οποίοι θεωρούνται αναγκαίοι 
        για την ομαλή λειτουργία του Συνδέσμου και την επίτευξη των σκοπών του, νοουμένου ότι οι  
        κανονισμοί αυτοί δεν θα αντίκεινται στις πρόνοιες του Καταστατικού, δια τα  
        ακόλουθα μεταξύ άλλων θεμάτων: 
 
       (α) Την είσπραξη συνδρομών ή άλλων οφειλών. 
 
       (β) Τη δημιουργία επιτροπών. 
 
       (γ) Το διορισμό εμμίσθων. 
 
       (ε) Οτιδήποτε, σκοπό έχουν την καλύτερη οργανωτική διάρθρωση και διεξαγωγή των  
            δραστηριοτήτων του Συνδέσμου. 
 
Το Διοικητικό συμβούλιο μπορεί να διορίζει «Ειδικούς Αξιωματούχους» όποτε αυτό κρίνεται 
αναγκαίο για συγκεκριμένες πράξεις και/ή ενέργειες και για συγκεκριμένη θητεία ή χρονική 
διάρκεια.  
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Ειδικοί Αξιωματούχοι 
 
• Αξιωματούχος Δραστηριοτήτων: Ο/Η αξιωματούχος δραστηριοτήτων θα είναι υπεύθυνος/η για τη 
διοργάνωση και διοίκηση των εκδηλώσεων του Συνδέσμου.  
 
• Αξιωματούχος Φωτογράφος: Ο/Η φωτογράφος θα είναι υπεύθυνος/η να παίρνει και να οργανώνει 
τις φωτογραφίες του Συνδέσμου για χρήση στις εκδόσεις και τα ιστορικά λευκώματα του 
Συνδέσμου.  
 
• Υπεύθυνος/η Ιστοσελίδας: Ο/Η υπεύθυνος/η ιστοσελίδας θα είναι υπεύθυνος/η για τη σύνταξη και 
οργάνωση του υλικού για την ιστοσελίδα του Συνδέσμου και για την εξασφάλιση έγκρισης από τον 
χορηγό αντιπρόσωπο όλων των σχετικών ανακοινώσεων, αναφορών και περιεχόμενο πριν τη 
δημοσίευση.  
 
• Εκπρόσωπος Τύπου: Ο/Η συντάκτης θα είναι υπεύθυνος/η για τη συλλογή και οργάνωση των 
γραπτών, προφορικών (μεταδόσεων) και ηλεκτρονικών υλικών για τις εκδόσεις του Συνδέσμου, 
π.χ. ενημερωτικά φυλλάδια, ανακοινώσεις τύπου. 
 
7.    Δικαιοπραξίες οι οποίες διενεργούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου εντός των 
       ορίων της εξουσίας του δεσμεύουν το Σωματείο. 
 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Άρθρο 16 
  
Συμπλήρωση κενουμένων θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου  
 
Σε περίπτωση κενώσεως θέσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο για οποιονδήποτε λόγο, αυτές 
συμπληρώνονται από τους επιλαχόντες και ελλείψει επιλαχόντων από μέλη του Συνδέσμου με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.  Αν κενωθούν περισσότερες από τέσσερις θέσεις, τότε, οι 
εναπομείναντες συγκαλούν υποχρεωτικά Έκτακτη Γενική Συνέλευση σ’ ένα μήνα, για την εκλογή 
νέου Συμβουλίου. 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 
 

Άρθρο 17 
Ελεγκτική Επιτροπή 
 
1.  Ο έλεγχος των λογαριασμών και η εποπτεία του Συνδέσμου αναφορικά με την οικονομική 
διαχείριση των εσόδων/εξόδων του Συνδέσμου για κάθε έτος εφόσον τα ετήσια έξοδα δεν 
υπερβαίνουν τις €40.000 ευρώ θα γίνεται από την Ελεγκτική Επιτροπή ως ακολούθως:  
 
(α) Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι ανεξάρτητη και αποτελείται από τρία άτομα. Έχει αρμοδιότητα, να 
εξετάζει τον οικονομικό ισολογισμό που ετοιμάζει ο Ταμίας και να ελέγχει τα λογιστικά βιβλία και 
τα αποδειχτικά στοιχεία πάνω στα οποία στηρίζεται. Υποβάλλει γραπτή έκθεση προς το Συμβούλιο 
και τη Γενική Συνέλευση για την ορθότητα του ή όχι με τις παρατηρήσεις της. Όλα τα λογιστικά 
βιβλία και τα άλλα έγγραφα πρέπει να είναι στη διάθεση της για το σκοπό αυτό. 
 
(β) Η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται κατά τις αρχαιρεσίες από τη Γενική Συνέλευση για τριετή 
 θητεία. 
 
(γ) Οι ελεγμένοι λογαριασμοί υποβάλλονται στον Έφορο μέχρι 31.7. κάθε έτος.                                      
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 
 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

Άρθρο 18 
 
Πρόεδρος 
 
(α) Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί νομικά το Συμβούλιο και του Συνδέσμου σε όλες τις σχέσεις της. 
 
(β) Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Συνδέσμου μέσω του Γραμματέα και καθορίζει τα θέματα για   
      συζήτηση. 
 
(γ) Προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Συνδέσμου. 
 
(δ) Έχει τη γενική καθοδήγηση και εποπτεία για όλες τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες του  
     Συνδέσμου μέσα στα πλαίσια των σκοπών του Συνδέσμου και των αποφάσεων των  
     Συνελεύσεων και του Συμβουλίου. 
 
(ε) Συνυπογράφει με το Γραμματέα όλα τα επίσημα έγγραφα του Συνδέσμου. 
 
(στ) Συνυπογράφει με τον Ταμία τις επιταγές και άλλα έγγραφα οικονομικής φύσης. 
 
Αντιπρόεδρος 
 
(α) Αναπληροί τον πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας του ή οιουδήποτε κωλύματος. 
 
(β) Ασκεί καθήκοντα προέδρου σε περίπτωση κενώσεως της θέσης του μέχρι την εκλογή νέου  
      προέδρου από το Συμβούλιο. 
 
Γραμματέας 
 
(α) Ο Γραμματέας φροντίζει για τη διεξαγωγή της αλληλογραφίας, τη σύνταξη των πρακτικών του 
Συμβουλίου και των Συνελεύσεων και είναι υπεύθυνος για την τήρηση των βιβλίων και των 
αρχείων του Συνδέσμου. 
 
(β) Είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη της σφραγίδας και του Μητρώου μελών. 
 
(γ) Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα επίσημα έγγραφα του Συνδέσμου. 
 
(δ) Έχει τη φροντίδα για την ομαλή λειτουργία των γραφείων του Συνδέσμου. 
 
Tαμίας 
 
(α) Ο Ταμίας έχει τη φροντίδα της οικονομικής διαχείρισης και της περιουσίας του Συνδέσμου. 
 
(β) Είναι υπεύθυνος για τις εισπράξεις και πληρωμές. 
 
(γ) Είναι υπεύθυνος για την τήρηση κατάλληλων λογιστικών βιβλίων στα οποία καταχωρούνται 
αναλυτικά τα έσοδα και έξοδα με τις σχετικές αποδείξεις. 
 
(δ) Συντάσσει την έκθεση οικονομικής διαχείρισης και τον οικονομικό ισολογισμό. 
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(ε) Τα χρήματα που δεν είναι απαραίτητα για τις τρέχουσες ανάγκες, κατατίθενται σε τραπεζικό 
λογαριασμό στο όνομα του Συνδέσμου. Όλες οι επιταγές για το λογαριασμό αυτό πρέπει να φέρουν 
τις υπογραφές του ταμία και του προέδρου ή του ταμία και του γραμματέα. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 
 

Άρθρο 19 
 
1. Τα περιουσιακά στοιχεία του Συνδέσμου μπορεί να είναι κινητά η ακίνητα πράγματα που 
περιέρχονται στην κυριότητα του νόμιμα και δεν μπορούν να διατεθούν για κερδοσκοπικούς ή 
άλλους σκοπούς που δεν προβλέπονται από το Καταστατικό.  
 
2. Οι πηγές εσόδων του Συνδέσμου είναι:  
 
(α) Η συνδρομή των μελών και το δικαίωμα εγγραφής μελών που καθορίζεται κάθε φορά από το  
      Διοικητικό Συμβούλιο. Η συνδρομή των μελών πρέπει να καταβάλλεται ως το τέλος κάθε   
      χρόνου. 
 
(β)  Οι εισφορές των μελών και των φίλων του Συνδέσμου. 
 
(γ)  Τα έσοδα από τις διάφορες εκδηλώσεις  και δραστηριότητες του Συνδέσμου. 
 
(δ)  Τα έσοδα από τη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα που δυνητικά χρηματοδοτούν τις  
        δραστηριότητες του Συνδέσμου. 
 
(ε)   Τα έσοδα από την περιουσία του Συνδέσμου. 
 
(στ)  Τα έσοδα από δωρεές, κληροδοτήματα, εράνους κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας Αρχής ή  
        έκτακτες εισφορές των μελών, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, όποτε αυτό  
        κρίνει.  
 
(ζ)    Τα έσοδα από τη διάθεση εκδόσεων ή εντύπων (έντυπα ή ηλεκτρονικά). 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Άρθρο 20 
 
1. Το οικονομικό έτος του Συνδέσμου αρχίζει από τον Ιανουάριο και λήγει στο τέλος του 
    Δεκεμβρίου. 
 
2. Ο προϋπολογισμός του Συνδέσμου συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και  
    υποβάλλεται για ψήφιση στην ετήσια Γενική Συνέλευση. Ο προϋπολογισμός του Συνδέσμου 
    περιλαμβάνει όλα τα έσοδα και τις δαπάνες του Συνδέσμου. 
 

ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 
 

Άρθρο 21 
 
1.  Ο Σύνδεσμος διαλύεται σε περίπτωση που ο αριθμός των κανονικών μελών του μειωθεί  
             κάτω των 20. 
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2. Οποτεδήποτε κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως η οποία απόφαση θα 
 ληφθεί με πλειοψηφία των εγγεγραμμένων μελών του Συνδέσμου.  Για τη διάλυση  
 του Συνδέσμου απαιτείται η συναίνεση των τριών τετάρτων του συνόλου των μελών  
            του Συνδέσμου. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες καθίσταται εκ των πραγμάτων δυσχερής η 
            παρουσία των τριών τετάρτων των μελών, ο Έφορος δύναται να παρέχει τη συγκατάθεσή 
            του για την υποβολή αίτησης στο Δικαστήριο για την έκδοση διατάγματος το οποίο να 
            παρέχει τη δυνατότητα στο αιτούν σωματείο να προωθήσει τη διαδικασία λήψης απόφασης 
            στην παρουσία τουλάχιστον μέχρι και των δύο πέμπτων του συνόλου των μελών του.  
 
3. Στην περίπτωση διάλυσης, αφού πρώτα εξοφληθούν τυχόν χρέη του Συνδέσμου, η 
 περιουσία του Συνδέσμου που θα απομείνει θα περιέλθει σε Σωματείο με παρόμοιους  
            σκοπούς και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να διανεμηθεί μεταξύ των μελών του. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Άρθρο 22 
 

1. Καμιά αμοιβή, οποιουδήποτε είδους, δεν καταβάλλεται για παρεχόμενες υπηρεσίες, σε 
            οποιοδήποτε μέλος ή αξιωματούχο της διοίκησης αυτού, εκτός και αν προσληφθεί ως 
            υπάλληλος του Συνδέσμου. 
 
2. Ο Σύνδεσμος αντιπροσωπεύεται δικαστικώς και εξωδίκως από τον Πρόεδρο της.  
 
3.  Ο Σύνδεσμος ευθύνεται έναντι τρίτων από τυχόν παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των 
            οργάνων ή υπαλλήλων που το αντιπροσωπεύουν και συνεπάγονται υποχρέωση 
 αποζημίωσης, νοουμένου ότι η ζημιογόνος πράξη ή παράλειψη έλαβε χώρα κατά  την 
            εκτέλεση των καθηκόντων που τους είχαν ανατεθεί. Νοείται ότι εάν η συγκεκριμένη  
            ζημιογόνος πράξη ή παράλειψη έγινε εκ προθέσεως, δόλια, κακόπιστα ή λόγω βαριάς 
            αμέλειας, το υπαίτιο πρόσωπο ή τα υπαίτια πρόσωπα ευθύνονται αλληλέγγυα και 
            κεχωρισμένως έναντι του Συνδέσμου για την αποκατάσταση της ζημιάς που έχει υποστεί.  
                                            

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ 
 

Άρθρο 23 
 
Για κάθε θέμα μη προβλεπόμενο υπό του παρόντος Καταστατικού καθώς και για κάθε ασάφεια, 
αποφαίνεται η Γενική Συνέλευση εντός των προνοιών της ισχύουσας νομοθεσίας, ήτοι του Περί 
Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμου του 2017 και 2018 (104(1)/2017 
και 76(Ι)/2018) και των υπ’ αυτόν εκδιδόμενων Κανονισμών και τυχόν μελλοντικών 
τροποποιήσεων τους, οι πρόνοιες των οποίων θα υπερισχύουν σε κάθε περίπτωση  που προκύπτει 
οποιαδήποτε ασάφεια και/ή αντίφαση. 
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Παράρτημα Α’ 
 
Σφραγίδα του Συνδέσμου 
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