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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

1.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Το όνομα του Συνδέσμου είναι : ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ.

2.

ΕΔΡΑ
Η έδρα του Συνδέσμου βρίσκεται στη Λευκωσία.

3.

ΣΚΟΠΟΙ
Οι σκοποί του Συνδέσμου είναι :

4.

α)

Να καθορίζει, κατευθύνει και να εξασφαλίζει τον κώδικα επαγγελματικής ηθικής και
συμπεριφοράς των μελών του σχετικά με την άσκηση του επαγγέλματος του Αναλογιστή.

β)

Να προάγει, να υποστηρίζει και να αναπτύσσει την επαγγελματική μόρφωση, εκπαίδευση και
εξάσκηση του επαγγέλματος των μελών του σε πολύ ψηλά επίπεδα, με την οργάνωση συνεδρίων
και σεμιναρίων και τη δημιουργία Αναλογιστικής Βιβλιοθήκης.

γ)

Η προαγωγή των σχέσεων μεταξύ των μελών του και η ενδυνάμωση του Αναλογιστικού
Επαγγέλματος στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

δ)

Η βελτίωση επικοινωνίας και κατανόησης μεταξύ των Αναλογιστών στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

ε)

Να προάγει την έρευνα σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με την επιστήμη των Αναλογιστών και
την εφαρμογή της.

στ)

Η υποστήριξη φοιτητών που επιθυμούν να σπουδάσουν την αναλογιστική επιστήμη είτε εντός είτε
εκτός Κύπρου

ζ)

Γενικά, να προβαίνει σε όποια άλλη πράξη ή ενέργεια η οποία ήθελε θεωρηθεί επωφελής για την
προαγωγή των σκοπών του Συνδέσμου.

ΜΕΛΗ
α)

Μέλη μπορούν να γίνουν οποιαδήποτε φυσικά πρόσωπα τα οποία ενδιαφέρονται για την
προαγωγή των σκοπών του Συνδέσμου και πληρούν τους όρους και τα κριτήρια που θέτει ο
Σύνδεσμος από καιρού εις καιρό.

β)

Τα μέλη του Συνδέσμου μπορούν να ανήκουν σε μια ή περισσότερες από τις πιο κάτω κατηγορίες
μελών.
ι)

Ιδρυτικά Μέλη
Ιδρυτικά Μέλη είναι τα μέλη τα οποία έλαβαν μέρος στη δημιουργία του Συνδέσμου. Τα
ιδρυτικά μέλη θα θεωρούνται αυτομάτως Τακτικά μέλη κατηγορίας “Fellow” (Εταίροι)
εκτός αν έχουν διαγραφεί ή αποχωρήσει από τον Σύνδεσμο για οποιονδήποτε λόγο.
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ιι)

Τακτικά Μέλη
Τα Τακτικά Μέλη χωρίζονται στους πιο κάτω τύπους :
 “Student”
 “Associate”
 “Fellow”
Οι όροι και τα κριτήρια για κάθε ένα από τους πιο πάνω τύπους παραθέτονται σε
κανονισμούς που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 21.

ιιι)

Μή Τακτικά
Τα Μή Τακτικά μέλη χωρίζονται στους πιο κάτω τύπους :
α)

“Αρωγά”
Είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δέχονται τις αρχές και τους σκοπούς του
Συνδέσμου και ενισχύουν τούτο οικονομικά. Δεν συμμετέχουν στη Διοίκηση ούτε
λαμβάνουν μέρος στις εκλογές.

β)

“Επίτιμα Μέλη & Επίτιμοι Προέδροι”
Διακηρύσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπα που έχουν προσφέρει
αξιοσημείωτη υπηρεσία στο Σύνδεσμο. Είναι απαλλαγμένοι από τις οικονομικές
υποχρεώσεις των Τακτικών μελών και δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γενικές
Συνελεύσεις εκτός εάν είναι και “Fellow” μέλη.

5.

6.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
α)

Δικαίωμα Εγγραφής πληρώνουν μόνο τα Τακτικά μέλη. Το δικαίωμα εγγραφής πρέπει να
υποβάλλεται μαζί με την αίτηση εγγραφής. Σε περίπτωση άρνησης της εγγραφής το δικαίωμα
εγγραφής που καταβλήθηκε επιστρέφεται.

β)

Ετήσια συνδρομή πληρώνουν μόνο τα Τακτικά μέλη.

γ)

Τα εκάστοτε ποσά για το ύψος του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής
παραθέτονται σε κανονισμούς που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 21.

δ)

Η ετήσια συνδρομή πρέπει να καταβάλλεται στην αρχή της κάθε περιόδου για την οποία ισχύει.
Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει πρόστιμο σε περίπτωση καθυστέρησης
της καταβολής της συνδρομής.

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ Ή ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ
α)

Οποιοδήποτε μέλος έχει δικαίωμα να αποχωρήσει από τον Σύνδεσμο έπειτα από γραπτή
προειδοποίηση προς το Γραμματέα του Συνδέσμου.

β)

Μέλος διαγράφεται από τον Κατάλογο Μελών μετά από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου η οποία λαμβάνεται κατά απόλυτη πλειοψηφία για τους ακόλουθους λόγους:
 Αυτός/αυτή εσκεμμένα παραβιάζει τα άρθρα αυτού του Καταστατικού / ή και τους
κανονισμούς τους συνομολογούμενους σύμφωνα με το άρθρο 21 του Παρόντος Καταστατικού.
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 Αυτός/αυτή συστηματικά αμελεί τις υποχρεώσεις του/της προς τον Σύνδεσμο.
 Επίδειξη ανάρμοστης Συμπεριφοράς.
 Πρόκληση κακόβουλης ζημιάς στην περιουσία ή στα συμφέροντα του Συνδέσμου.
γ)

7.

Σε περίπτωση διαγραφής ενός μέλους, ο Γραμματέας οφείλει για το σκοπό αυτό να συγκαλέσει
γραπτώς, Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με αντίγραφο προς το ενδιαφερόμενο
πρόσωπο, έτσι ώστε να δώσει σ’ αυτό τη δυνατότητα να λάβει μέρος στη Συνεδρίαση και να
εκφράσει τις απόψεις του προτού το Διοικητικό Συμβούλιο πάρει την τελική απόφασή του. Ενα
μέλος το οποίο έχει διαγραφεί έχει το δικαίωμα να εφεσιβάλει την απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου κατά την επόμενη συνεδρία της Γενικής Συνέλευσης.

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Οι πόροι του Συνδέσμου διακρίνονται σε Τακτικούς και Έκτακτους.
Τακτικοί Πόροι :
α)
β)

Συνδρομές των Μελών.
Δικαιώματα Εγγραφής νέων μελών

Έκτακτοι Πόροι :
α)
β)
γ)
δ)
ε)
στ)
ζ)
η)
θ)

Εισφορές από άλλα Σωματεία ή Ιδρύματα.
Εισφορές από άλλα νομικά πρόσωπα ή και άτομα
Δωρεές
Κληρονομιές
Παροχές οποιασδήποτε φύσεως
Εισοδήματα από οποιοδήποτε συνέδριο ή σεμινάριο
Εισοδήματα από οποιανδήποτε έκθεση ή άλλην εκδήλωση
Εισοδήματα από επενδύσεις
Χορηγίες

Κανένα μέρος από τους πόρους του Συνδέσμου Τακτικούς ή Εκτακτους δεν θα διατίθενται για
οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτό που προνοεί το Καταστατικό.
8.

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
α)

Ο Σύνδεσμος θα διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα αποτελείται από ένα
Πρόεδρο, ένα Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία και τρείς Συμβούλους.

β)

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου μπορεί να συγκροτήσει διάφορες Επιτροπές για την
αποτελεσματική προαγωγή των σκοπών του Συνδέσμου.

γ)

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίζει εντολοδόχους για τη διεξαγωγή ειδικών καθηκόντων.

δ)

Ο Πρόεδρος κάθε επιτροπής θα είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός αν το Διοικητικό
Συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικά. Ο αριθμός των Μελών κάθε επιτροπής και η λειτουργία της,
θα αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
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9.

10.

ε)

Για την προαγωγή των σκοπών του Συνδέσμου οπουδήποτε αλλού, και για την αύξηση των μελών
του τόσο σε άλλες πόλεις όσο και στην ύπαιθρο, θα εγκαθιδρύονται τοπικές επιτροπές όπου είναι
δυνατό.

στ)

Τρία Μέλη των Τοπικών Επιτροπών θα διορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο προς το οποίο θα
είναι υπόλογα, θα συμμερίζονται το έργο του και θα ενεργούν σαν σύνδεσμος μεταξύ του
Διοικητικού Συμβουλίου και των Μελών του Συνδέσμου στις δικές τους περιοχές για να
επιβεβαιώνουν ότι οι σκοποί και οι δραστηριότητες του Συνδέσμου προάγονται στις περιοχές τους
και θα αναλαμβάνουν ή θα διαδραματίζουν καθοδηγητικό ρόλο στη διοργάνωση δραστηριοτήτων
του Συνδέσμου στις περιοχές τους.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
α)

Εκλογές για ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου θα διεξάγονται κάθε δύο χρόνια από την Ετήσια
Γενική Συνέλευση όπως καθορίζεται στο άρθρο 18.

β)

Αν ο αριθμός υποψηφίων δεν φτάνει τον αριθμό που προβλέπεται στο άρθρο 8(α) του παρόντος
καταστατικού, τότε η Γενική Συνέλευση αυτόματα ανακηρύσσει τους υποψήφιους ως εκλεγέντες.

γ)

Η υπόδειξη των προβλεπόμενων υποψηφίων θα γίνεται από ένα “Fellow” Μέλος και θα
υποστηρίζεται από άλλα δύο “Fellow” Μέλη.

δ)

Υποψήφιος για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο, ο οποίος δεν είναι παρών στη Γενική Συνέλευση
δικαιούται να εκλεγεί, νοουμένου ότι αυτός/αυτή έχει υποβάλει την αποδοχή του/της γραπτώς
προς το Γραμματέα του Συνδέσμου.

ε)

Μέλη τα οποία δεν είναι παρόντα στη Γενική Συνέλευση μπορούν να ψηφίσουν με τη μέθοδο του
αντιπροσώπου, νοουμένου ότι η ψήφος τους έχει παρουσιαστεί έγκαιρα στην Ετήσια Γενική
Συνέλευση.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
α)

Εντός 15 ημερών από την εκλογή του, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει με μυστική ψηφοφορία
τους αξιωματούχους και τους συμβούλους του όπως προβλέπεται στο άρθρο 8(α) του παρόντος
καταστατικού.

β)

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα διαχειρίζεται τις υποθέσεις του Συνδέσμου σύμφωνα με τις πρόνοιες
του παρόντος Καταστατικού, τους Κανονισμούς που υιοθετούνται από το Σύνδεσμο και τις
αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

γ)

Αν ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλει παραίτηση, η οποία πρέπει να υποβάλλεται
γραπτώς, ή είναι αδικαιολόγητα απών από τρείς συνεχείς συνεδρίες της Επιτροπής ή έχει
αποδειχθεί ένοχος οποιασδήποτε κατηγορίας όπως τούτο διαλαμβάνεται στο άρθρο 6(β) του
παρόντος καταστατικού, τότε αυτός/αυτή χάνει τη θέση του/της μέσω της ομόφωνης απόφασης
των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Πριν γίνει τούτο, ο Γραμματέας με γραπτή
γνωστοποίηση συγκαλεί για το σκοπό αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο με αντίγραφο στο
ενδιαφερόμενο μέλος, έτσι ώστε να παράσχει σ’ αυτό τη δυνατότητα να λάβει μέρος στη Συνεδρία
και να εκθέσει τις απόψεις του/της πριν το Διοικητικό Συμβούλιο λάβει την απόφασή του.

δ)

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να πληρώσει οποιαδήποτε κενή θέση στο Δ.Σ
για το υπόλοιπο της θητείας του. Κενές θέσεις πληρούνται από τους κατά σειρά επιλαχόντες κατά
τις τελευταίες εκλογές επιτροπής του Δ.Σ. Αν δεν υπάρχουν επιλαχόντες, τότε το Δ.Σ μπορεί μέσω
πλειοψηφίας να διορίσει μέλος ή μέλη για την κενή ή κενές θέσεις. Εννοείται ότι οποιοσδήποτε
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αναλάβει κενή θέση εις το Δ.Σ πρέπει να είναι “Fellow” Μέλος που θα έχει διευθετήσει όλες τις
υποχρεώσεις του προς το Σύνδεσμο.

11.

12.

ε)

Παραίτηση ή κένωση πέραν των 3 θέσεων από μέλη του Δ.Σ τα οποία εξελέγησαν κατά την Ετήσια
Γενική Συνέλευση σημαίνει την αυτόματη διάλυση του Δ.Σ το οποίο ωστόσο, συνεχίζει να
υφίσταται μόνο για σκοπούς σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης όπως προνοείται στο άρθρο
20 του Καταστατικού, προς εκλογήν Δ.Σ εντός 30 ημερών από την ημέρα διάλυσης σύμφωνα με
την παράγραφο αυτή. Τα υπόλοιπα μέλη του διαλυθέντος Δ.Σ οφείλουν να υποβάλουν αναφορά
για τις δραστηριότητες του Δ.Σ κατά τη διάρκεια της περιόδου του αξιώματος και να
παρουσιάσουν τον ισολογισμό μέχρι τότε, όπως επίσης και τον προϋπολογισμό ο οποίος
υπολείπεται μέχρι της λήξης της κανονικής θητείας.

στ)

Σε περίπτωση που όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παύσουν να είναι μέλη του Δ.Σ για
λόγους που καθορίζονται σ’ αυτό το άρθρο ή για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, τότε οι
υποχρεώσεις που περιέχονται σ’ αυτό το άρθρο αναλαμβάνονται από το Διοικητή του Συνδέσμου
ή από οποιοδήποτε αυτός διορίσει σαν κατάλληλο για να εκτελέσει το παραπάνω έργο.

ζ)

Το Δ.Σ εκπροσωπεί το Σύνδεσμο σε όλες τις σχέσεις, δραστηριότητες και νομικές παραστάσεις
(Δικαστηριακές και Εξωδικαστικές).

ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
α)

Το Δ.Σ συγκαλείται τουλάχιστο μια φορά κάθε 45 μέρες από τον Πρόεδρο μέσω του Γραμματέα
καθώς επίσης και μετά από γραπτή αίτηση 4 μελών του Δ.Σ, η οποία αναφέρει τους λόγους για
τους οποίους αιτούνται έκτακτη συνέλευση. Ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος γι’ αυτό το λόγο, να
συγκαλέσει συνέλευση μέσα σε 10 μέρες από την ημερομηνία λήψης της γραπτής αίτησης.

β)

Γνωστοποίηση περί της Σύγκλησης του Δ.Σ πρέπει να αποστέλλεται τουλάχιστο 7 μέρες πριν τη
συνέλευση. Κανένα άλλο θέμα δε συζητείται εκτός από εκείνα που αναφέρονται στην ημερήσια
διάταξη ή εκείνα τα οποία απορρέουν από τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης. Η
ημερήσια διάταξη θα αποστέλλεται μαζί με τη σχετική γνωστοποίηση.

γ)

Η συνεδρία του Δ.Σ θα αποτελεί απαρτία αν είναι παρόντα τουλάχιστο 4 μέλη.

δ)

Αποφάσεις του Δ.Σ θα λαμβάνονται με πλειοψηφία αν οι ψήφοι είναι ίσοι τότε ο Πρόεδρος ή αν
απουσιάζει αυτός, ο εκτελών χρέη Προέδρου, θα έχει τη νικώσα ψήφο.

ε)

Για κάθε συνεδρία του Δ.Σ θα κρατούνται πρακτικά, στα οποία θα καταγράφονται όλες οι
αποφάσεις που λήφθησαν και θα υπογράφονται κατά την επόμενη συνεδρία από όλα τα μέλη τα
οποία είναι παρόντα κατά την αναφερόμενη συνεδρία. Τα πρακτικά πρώτα διαβάζονται από το
Γραμματέα και εγκρίνονται από το Δ. Σ.

στ)

Ενα μέλος του Δ.Σ μπορεί να εισηγηθεί θέματα προς συζήτηση σε μια συνεδρία του Δ.Σ,
νοουμένου ότι αυτά υποβλήθηκαν τουλάχιστο δέκα μέρες πριν τη συνεδρία.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Επιπρόσθετα προς τα καθήκοντα, υποχρεώσεις και δικαιώματα σαν μέλος του Δ.Σ., ο Πρόεδρος:
α)

Αντιπροσωπεύει το Σύνδεσμο μόνος ή με ένα άλλο μέλος του Δ.Σ. και μιλά εκ μέρους του, στις
Γενικές Συνελεύσεις.

β)

Εξασφαλίζει μαζί με το Γραμματέα ότι οι πρόνοιες του Καταστατικού τηρούνται σωστά και οι
ακόλουθοι κανονισμοί επίσης υιοθετούνται.
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13.

γ)

Συγκαλεί μαζί με το Γραμματέα τις συνεδρίες του Δ.Σ. τις οποίες προεδρεύει.

δ)

Υπογράφει μαζί με
οικονομικά έντυπα.

ε)

Προσυπογράφει όλα τα δελτία πληρωμών του Συνδέσμου και δεσμεύει με την υπογραφή του και
αυτή του Ταμία το λογαριασμό του Συνδέσμου.

στ)

Αντιπροσωπεύει μαζί με το Γραμματέα το Σύνδεσμο σε όλες τις επίσημες και ανεπίσημες
διαδικασίες. Σε περίπτωση απουσίας του τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

το Γραμματέα την αλληλογραφία του Συνδέσμου και με τον Ταμία τα

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Επιπρόσθετα προς τα καθήκοντα, υποχρεώσεις και δικαιώματα του σαν μέλος του Δ.Σ., ο Αντιπρόεδρος :
α)

14.

Είναι υπεύθυνος να αναλάβει τα καθήκοντα του Προέδρου, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα
του όπως αυτά παραθέτονται στα πιο πάνω άρθρα του Καταστατικού σε περίπτωση που ο
Πρόεδρος απουσιάζει ή αδυνατεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Επιπρόσθετα προς τα καθήκοντα, υποχρεώσεις και δικαιώματα του σαν μέλος του Δ.Σ., ο Γραμματέας :

15.

α)

Εξασφαλίζει μαζί με τον Πρόεδρο, ότι οι Πρόνοιες του Καταστατικού τηρούνται σωστά και οι
ακόλουθοι κανονισμοί επίσης υιοθετούνται.

β)

Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο οποιοδήποτε έντυπο του Συνδέσμου εκτός από οικονομικά
έντυπα.

γ)

Συγκαλεί μετά από εντολή του Προέδρου τις Συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ)

Διαχειρίζεται τους φακέλους και την αλληλογραφία, τον κατάλογο των μελών, τα αρχεία, φυλάει
τη σφραγίδα του Συνδέσμου και χειρίζεται τη δημοσιότητα του Συνδέσμου.

ε)

Κρατά τα πρακτικά των συνεδρίων του Συνδέσμου. Σε περίπτωση απουσίας του αναπληρώνεται
από τον Αντιπρόεδρο.

Ο ΤΑΜΙΑΣ
Επιπρόσθετα προς τα καθήκοντα, υποχρεώσεις και δικαιώματα σαν μέλος του Δ.Σ., ο Ταμίας :
α)

Είναι υπεύθυνος για την περιουσία του Συνδέσμου.

β)

Διατηρεί τα λογιστικά βιβλία του Συνδέσμου.

γ)

Είναι υπεύθυνος για την είσπραξη όλων των οφειλών και την έκδοση αποδείξεων.

δ)

Είναι υπεύθυνος για την έγκαιρη ετοιμασία των προϋπολογισμών και ισολογισμών.

ε)

Είναι υπεύθυνος για την τήρηση λογαριασμών και έχει υπό τη φροντίδα του όλα τα αντίγραφα
παραλαβών και αποδείξεων πληρωμών.

στ)

Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο, όλα τα επίσημα οικονομικά έγγραφα του Συνδέσμου.
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ζ)

Εκτελεί όλες τις εισπράξεις και εκδίδει τις σχετικές αποδείξεις με αντίγραφο και εκτελεί όλες τις
πληρωμές μετά από απόφαση του Δ.Σ.

η)

Πραγματοποιεί αναλήψεις από τον Τραπεζικό λογαριασμό του Συνδέσμου ή από οπουδήποτε
αλλού μετά από τη γραπτή αίτηση του Προέδρου.

θ)

Είναι προσωπικά υπεύθυνος για τον τρεχούμενο λογαριασμό του Συνδέσμου. Πληρωμές από το
λογαριασμό γίνονται κατόπιν έκδοσης από τον Πρόεδρο ή τον Αντικαταστάτη του με απόδειξη
πληρωμής η οποία προσυπογράφεται από τον Ταμία. Ο Τραπεζικός λογαριασμός του Συνδέσμου
θα δεσμεύεται από τις υπογραφές του Προέδρου ή του Αντικαταστάτη του και του Ταμία.

ι)

Είναι πάντοτε έτοιμος να κατατοπίσει το Δ.Σ ή τη Γενική Συνέλευση για τα οικονομικά του
Συνδέσμου.

κ)

Διατηρεί και διαχειρίζεται το μικρό ταμείο που δεν υπερβαίνει τις €85 και οτιδήποτε πέραν του
ποσού αυτού κατατίθεται σε Τράπεζα και πιστώνεται ο Σύνδεσμος.
Τον Ταμία απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει άλλο μέλος του Δ.Σ το οποίο υποδεικνύεται από τον
Ταμία και το οποίο είναι υπό την ευθύνη του Ταμία.

16.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Σ’ αυτούς ανατίθενται καθήκοντα βοήθειας των υπολοίπων μελών του Δ.Σ κατά τη διάρκεια της άσκησης
των καθηκόντων τους. Επίσης σ’ αυτούς ανατίθενται και άλλα καθήκοντα τα οποία δεν προβλέπονται από
το Καταστατικό.

17.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
Η Γενική Συνέλευση είναι η ανώτατη διοικούσα αρχή του Συνδέσμου. Διακρίνεται σε Τακτική, Έκτακτη και
Καταστατική.

18.

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
α)

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση είναι το κύριο Όργανο του Συνδέσμου, συγκαλείται μια φορά το χρόνο
μέσα στο πρώτο εξάμηνο του ημερολογιακού έτους και απαρτίζεται από τα μέλη όπως αυτό
εκτίθεται στο άρθρο 4 του παρόντος Καταστατικού.

β)

Ο Γραμματέας θα πληροφορεί τα μέλη γραπτώς τουλάχιστο 21 μέρες πριν από την ημερομηνία
σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

γ)

Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα παρευρισκόμενα στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
“Fellows” Μέλη, τα οποία έχουν διευθετήσει μέχρι τη μέρα εκείνη τις οφειλές τους.

δ)

Μόνο τα “Fellows” Μέλη έχουν το δικαίωμα να εκλέγονται.

ε)

Η ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα περιλαμβάνει :







Έκθεση του Προέδρου εκ μέρους του Δ.Σ για τις δραστηριότητες του προηγούμενου χρόνου
Έγκριση της Έκθεσης
Έκθεση του Ταμία συνοδευόμενη από την Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής
Έγκριση της Έκθεσης του Ταμία
Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου κάθε δύο χρόνια
Εκλογή Ελεγκτικής Επιτροπής
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 Διάφορα

19.

20.

στ)

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν τουλάχιστο τα μισά συν ένα των
παρισταμένων “Fellows” μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου είναι παρόντα. Αν όχι, η Συνέλευση
συγκαλείται ξανά μετά από μισή ώρα στο ίδιο μέρος και με την ίδια ημερήσια διάταξη και
θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία άσχετα με τον αριθμό των παρόντων “Fellows” Μελών.

η)

Οι αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των μισών
συν ενός των παρισταμένων μελών, που έχουν το δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο
Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έχει την νικώσα ψήφο.

θ)

Τα πρακτικά της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης είναι διαθέσιμα στα μέλη και αντίγραφα
αποστέλλονται στα μέλη κατ’ απαίτηση.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
α)

Ο Γραμματέας γνωστοποιεί γραπτώς στα μέλη του Συνδέσμου ότι θα συγκληθεί Εκτακτη Γενική
Συνέλευση όταν το Δ.Σ αποφασίσει τούτο, ή όταν το Δ.Σ λάβει προς αυτό γραπτή αίτηση
υπογεγραμμένη από τουλάχιστο το 1/4 των “Fellows” Μελών τα οποία και καθορίζουν τους
λόγους για τη σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Ταυτόχρονα πρέπει να δηλώνουν τη
φύση των θεμάτων που επιθυμούν να συζητηθούν.

β)

Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Δ.Σ για τους σκοπούς των άρθρων 23(β) και 24 του
παρόντος καταστατικού ή για οποιοδήποτε λόγο θεωρεί κατάλληλο.

γ)

Τέτοια συνέλευση συγκαλείται εντός 3 βδομάδων από τη μέρα που το Δ.Σ έλαβε την απόφαση ή
από τη μέρα που έλαβε την πιο πάνω αναφερόμενη αίτηση από το 1/4 των “Fellows” Μελών.

δ)

Οι υπόλοιπες διαδικαστικές πρόνοιες που ισχύουν για την Τακτική Γενική Συνέλευση
εφαρμόζονται επίσης και για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
α)

Το καταστατικό αυτό μπορεί να τροποποιηθεί μόνο από την Καταστατική Γενική Συνέλευση.

β)

Ο Γραμματέας γνωστοποιεί γραπτώς στα μέλη του Συνδέσμου ότι θα συγκληθεί Καταστατική
Γενική Συνέλευση εντός τριών βδομάδων από τη μέρα που το Δ.Σ αποφασίσει τούτο, ή όταν το Δ.Σ
λάβει για το σκοπό αυτό αίτηση υπογεγραμμένη τουλάχιστο από το ½ των “Fellows” Μελών η
οποία καθορίζει τους λόγους για την πρόταση της τροποποίησης του Καταστατικού.

γ)

Αποφάσεις της Καταστατικής Συνέλευσης θα είναι έγκυρες αν έχουν ψηφισθεί τουλάχιστο από τα
2/3 των παρόντων μελών.

δ)

Η Καταστατική Συνέλευση αποτελεί απαρτία αν τουλάχιστο 1/3 των “Fellows” Μελών είναι
παρόντα.

ε)

Οι υπόλοιπες διαδικαστικές πρόνοιες που διέπουν την Ετήσια Γενική Συνέλευση εφαρμόζονται
επίσης και για την Καταστατική Συνέλευση.
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21.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Το Δ.Σ μπορεί να θεσπίζει κανονισμούς οι οποίοι θεωρούνται αναγκαίοι για την ομαλή λειτουργία του
Συνδέσμου, ή για την επίτευξη των σκοπών αυτού, νοουμένου ότι τέτοιοι κανονισμοί δεν είναι αντίθετοι
με τις πρόνοιες του παρόντος Καταστατικού.
Μερικοί τέτοιοι σκοποί είναι :
α)
β)
γ)
δ)

ε)
στ)
22.

23.

Η συλλογή συνδρομών ή άλλων οφειλών.
Η λειτουργία επιτροπών.
Ο διορισμός και οι δραστηριότητες ενός ή περισσότερων έμμισθων προσώπων.
Η διαχείρηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Συνδέσμου και οποιοιδήποτε στόχοι για τη
βελτίωση της οργανωτικής της δομής και ομαλής εκτελέσεως των δραστηριοτήτων του
Συνδέσμου.
Ο καθορισμός των όρων και κριτηρίων για του τύπους των Τακτικών Μελών.
Ο καθορισμός των ποσών δικαιωμάτων εγγραφής και συνδρομών.

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
α)

Ο Σύνδεσμος εισπράττει δικαιώματα εγγραφής και εισφορές όπως αναφέρεται στο άρθρο 5, και
έχει πόρους από διάφορες δραστηριότητες. Επίσης μπορεί να αποδέχεται και δωρεές.

β)

Ο Σύνδεσμος μπορεί να αποκτά περιουσία μέσω αγοράς, δωρεάς, ανταλλαγής ή ενοικίου.

γ)

Το Δ.Σ. μπορεί να διαχειρίζεται τους πόρους και την περιουσία του Συνδέσμου και να συνάπτει
δάνεια με μέγιστο το πενταπλάσιο του συνόλου των ετήσιων συνδρομών των τακτικών μελών του
προηγούμενου οικονομικού έτους. Πέραν του ποσού αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να
συνάπτει δάνεια μόνο με απόφαση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης ή Έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης και των εγγυήσεων τουλάχιστο του 1/4 των “Fellow” μελών ή μέσω της επιβάρυνσης
ή υποθήκευσης της υφιστάμενης περιουσίας της.

ΔΙΑΛΥΣH
Ο Σύνδεσμος διαλύεται είτε σύμφωνα με τις πρόνοιες του νόμου ή με την απόφαση των 4/5 των “Fellow”
μελών η οποία λαμβάνεται σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Σε τέτοια περίπτωση ο Γραμματέας πληροφορεί
τα μέλη του Συνδέσμου γραπτώς εντός 3 βδομάδων :
α)

Από τη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή

β)

Από τη λήψη αίτησης για το σκοπό αυτό υπογεγραμμένη τουλάχιστο από τα 2/3 των “Fellow”
μελών τα οποία δίνουν τους λόγους για τους οποίους γίνεται εισήγηση για διάλυση του
Συνδέσμου.
Σε περίπτωση διάλυσης του Συνδέσμου, η περιουσία του σε καμία περίπτωση δεν διανέμεται
μεταξύ των μελών του.

24.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Σε περίπτωση που το Καταστατικό δεν διαλαμβάνει πρόνοια για ένα ειδικό θέμα, το Δ.Σ μπορεί να λάβει
οποιαδήποτε απόφαση θεωρεί κατάλληλη νοουμένου ότι αυτή δεν αντιτίθεται προς τις πρόνοιες, τα
άρθρα ή το πνεύμα του παρόντος καταστατικού, και δεν συγκρούεται με οποιοδήποτε τύπο φυσικού
δικαίου και/ή με τις πρόνοιες του νόμου.
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25.

ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Το παρόν Καταστατικό τίθεται σε εφαρμογή τη μέρα που τούτο εγκρίνεται από την Καταστατική
Συνέλευση και τον Έφορο Σωματείων και τόσο αυτό όσο και οι οποιεσδήποτε τροποποιήσεις θα
παραμένουν σε ισχύ για όσο καιρό υφίσταται ο Σύνδεσμος.

26.

ΕΜΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Ο Σύνδεσμος θα έχει ένα έμβλημα και σφραγίδα με το όνομά του, όπως φαίνεται πιο κάτω, τα οποία θα
φυλάγονται από το Γραμματέα και θα χρησιμοποιούνται μόνο μετά από απόφαση του Δ.Σ.
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