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ΣΩΜΑΤΕΙΟ  ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

CYPRUS NETWORK FOR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR CYPRUS) 

1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

Η επωνυμία του Συνδέσμου θα είναι «Cyprus Network for Corporate Social Responsibility 
(CSR Cyprus)» σε μετάφραση στα ελληνικά Κυπριακό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 
(ΕΚΕ Κύπρου). Το Σωματείο θα λειτουργεί ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός.  

Η Έδρα του Σωματείου θα βρίσκεται στη Λευκωσία, στα γραφεία της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & 
Βιομηχάνων (ΟΕΒ). Λεωφόρος Ακροπόλεως 2 & Γλαύκου, 2000 Λευκωσία, Κύπρος, Τ.Θ. 21657, 
1511 Λευκωσία, Κύπρος.  

2. ΕΡΜΗΝΕΙΑ  

Στο καταστατικό αυτό, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια,  

«Εκτελεστική Επιτροπή»  σημαίνει την Εκτελεστική Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Συνδέσμου. 

«Μέλος»     σημαίνει μέλος του Συνδέσμου.  

«Συμβούλιο»    σημαίνει το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου. 

«Σύνδεσμος» ή «Σωματείο» ή «Δίκτυο» ή «Οργανισμός»  

σημαίνει το σωματείο που ιδρύεται με το παρόν Καταστατικό.  

«Συνέλευση»    σημαίνει Γενική Συνέλευση των Μελών του Συνδέσμου. 

«Συνδρομή»   σημαίνει το τέλος συμμετοχής και/ή δικαιώματα που καθορίζονται 
από τη Γενική Συνέλευση.  

3. ΣΚΟΠΟΙ 

Κύριος Σκοπός του σωματείου είναι η δημιουργία και εγκαθίδρυση Δικτύου για την Εταιρική 
Κοινωνική Ευθύνη (εφεξής το Δίκτυο, ή Σωματείο) στην Κύπρο για την προώθηση και ανάπτυξη 
και εφαρμογή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) και η προβολή της τόσο προς τον 
επιχειρηματικό κόσμο όσο και προς το κοινωνικό περιβάλλον με απώτερο στόχο την ισόρροπη 
επίτευξη κερδοφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης. Ειδικότερα, για την επίτευξη του σκοπού του το 
Δίκτυο μπορεί: 

3.1 Να αναπτύσσει δράσεις για την ανάδειξη και αξιοποίηση εμπειριών και καλών πρακτικών 
των επιχειρήσεων. 

3.2 Να συμμετέχει σε Ευρωπαϊκές και/ή διεθνείς οργανώσεις και/ή οργανισμούς και/ή δίκτυα 
για την προώθηση των σκοπών του Σωματείου. 

3.3 Να αξιοποιεί την τεχνογνωσία και πληροφόρηση σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές 
επίπεδο για την υποστήριξη των επιχειρήσεων και την παροχή συμβουλευτικών 
υπηρεσιών για την ανάπτυξη σχετικών δράσεων τους. 
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3.4 Να κινητοποιεί τις επιχειρήσεις κα να αξιολογεί, αναπτύσσει και προωθεί εργαλεία για την 
εφαρμογή των αρχών της ΕΚΕ, τόσο προς το εσωτερικό όσο και προς το εξωτερικό τους 
περιβάλλον. 

3.5 Να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, διεξάγει και συμμετέχει σε έρευνες και μελέτες, καθώς 
και  σε προγράμματα που σχετίζονται με τον σκοπό του. 

3.6 Να συντονίζει κοινές δράσεις μεταξύ των μελών του και άλλων ενδιαφερόμενων μερών. 

3.7 Να διοργανώνει εκπαιδευτικές, ενημερωτικές και άλλες εκδηλώσεις. 

3.8 Να προβάλλει και δημοσιοποιεί με ποικίλους τρόπους τη δράση των επιχειρήσεων στον 
τομέα της ΕΚΕ. 

3.9 Να συμμετέχει ως μέλος και να συνεργάζεται με διάφορους φορείς, ή όργανα συναφών  
ενδιαφερόντων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 

3.10 Να συμμετέχει ενεργά στον ευρύτερο διάλογο και σε εκδηλώσεις και συζητήσεις  σχετικές 
με την ΕΚΕ. 

3.11 Να προωθεί τις σύγχρονες αντιλήψεις της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης & 
Διακυβέρνησης αλλά και ηθικής στο χώρο των επιχειρηματικών αποφάσεων τόσο στον 
ιδιωτικό, όσο και στο δημόσιο τομέα, στους εθελοντικούς οργανισμούς και τον 
ακαδημαϊκό χώρο. 

3.12 Να συλλέγει και να παρέχει πληροφορίες προς τα μέλη σχετικές με τους σκοπούς του και 
να διαδίδει πληροφορίες που αφορούν το είδος της διοίκησης που βασίζεται τόσο σε 
αξίες και αρχές όσο και στην ηθική της ηγεσίας. 

3.13 Να εξαπλώνει και αναβαθμίζει τις πρακτικές, την τεχνογνωσία, την ειδική έρευνα, την 
εκπαίδευση και των εν γένει ιδεών που σχετίζονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη, την εταιρική 
κοινωνική υπευθυνότητα και την επιχειρηματική ηθική. 

3.14 Να εμπλουτίζει και διευρύνει τις γνώσεις για την ευθύνη που έχουν οι εταιρείες απέναντι 
στην κοινωνία. 

3.15 Να συνεργάζεται με επιστημονικούς, πνευματικούς οργανισμούς ή οργανώσεις, με 
άλλους συλλόγους, με ενώσεις ή συνδέσμους ή ομοσπονδίες ή συνομοσπονδίες και 
γενικά με κάθε φορέα, κρατικό, ή μη, Κυπριακό, ξένο ή διεθνή που είναι αφοσιωμένος 
στη διάδοση της επιχειρηματικής ηθικής στις ιδιωτικές βιομηχανίες, στο δημόσιο τομέα, 
στους εθελοντικούς οργανισμούς και στις ακαδημίες. 

3.16 Να διεξάγει ή/και να προωθεί την έρευνα και την ανάπτυξη στην Κύπρο ή/και στο 
εξωτερικό, καθώς και να δημοσιεύει αποτελέσματα ερευνών και μελετών, σύμφωνα με τις 
πρόνοιες του νόμου για τα πνευματικά δικαιώματα ή/και τα πνευματικά δικαιώματα των 
ερευνητών.  

3.17 Να συμμετέχει σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς ή/και ευρωπαϊκούς 
πόρους. 

3.18 Να διατηρεί επαφή και να συνεργάζεται με άλλες επιστημονικές οργανώσεις και ιδρύματα 
τοπικού, εθνικού, ή διεθνούς χαρακτήρα, καθώς επίσης και με οργανισμούς έρευνας και 
ανάπτυξης του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα. 

3.19 Να εκδίδει βιβλία, ή άλλα έντυπα με αντικείμενο συναφές με τους ως άνω σκοπούς του. 
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3.20 Γενικά, να προβαίνει σε κάθε ενέργεια που κρίνει αναγκαία για την εξυπηρέτηση του 
σκοπού του και την με οποιονδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο προαγωγή των συμφερόντων 
των μελών του Δικτύου. 

3.21 Η προαγωγή γενικά της ΕΚΕ, της ηθικής διακυβέρνησης και της βιώσιμης ανάπτυξης. 

 

4. ΜΕΛΗ 

4.1 Τα πρόσωπα τα οποία μπορούν να εγγραφούν ως Μέλη είναι νομικά πρόσωπα, ή συλλογικοί 
φορείς, ή οργανώσεις που έχουν τη μορφή νομικού προσώπου ιδιωτικού, ή δημοσίου δικαίου 
όπως και μη κυβερνητικές οργανώσεις κοινωνικού και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με 
στόχους συναφείς με αυτούς του Σωματείου και οι οποίες επιθυμούν να συμβάλουν στην 
επίτευξη των σκοπών του και έχουν ξεχωρίσει λόγω της εργασίας τους και των δραστηριοτήτων 
τους. 

Έκαστο Μέλος καθορίζει, από καιρό σε καιρό, τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του , με 
έντυπο εξουσιοδότησης το οποίο υποβάλλεται στον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.  

4.2 Οι κατηγορίες μελών είναι οι ακόλουθες: 

4.2.1 Πλήρη Μέλη (Full Members) 

Πλήρες Μέλος εγγράφεται οποιοδήποτε ιδρυτικό μέλος καθώς και οποιαδήποτε πρόσωπα 
εγκριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο τηρουμένης της καταβολής της Συνδρομής 
Πλήρους Μέλους μαζί με την αίτηση εγγραφής της πρώτης ετήσιας συνδρομής.  

Δεν εγγράφεται ως Πλήρες Μέλος πρόσωπο το οποίο εμπίπτει στην κατηγορία 
Συνδεδεμένα Μέλη ως το άρθρο 4.2.2. 

 

4.2.2 Συνδεδεμένα Μέλη (Associated Members) 

Συνδεδεμένο Μέλος εγγράφεται οποιοδήποτε πρόσωπο εγκριθεί από το Διοικητικό 
Συμβούλιο τηρουμένης της καταβολής της Συνδρομής Συνδεδεμένου Μέλους μαζί με την 
αίτηση εγγραφής της πρώτης ετήσιας συνδρομής.  

Επιχειρήσεις που παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την εταιρική κοινωνική 
ευθύνη (corporate social responsibility), τη βιωσιμότητα (sustainability) και την 
επαλήθευση απολογισμών βιωσιμότητας (reporting verification) καθώς και μη κυβερνητικοί 
οργανισμοί, εργοδοτικές οργανώσεις, επαγγελματικοί φορείς, επιμελητήρια μπορούν να 
συμμετέχουν στο Σωματείο μόνο ως Συνδεδεμένα Μέλη. 

 

4.2.3  Επίτιμα Μέλη (Honoree Members) 

Επίτιμα Μέλη ανακηρύσσονται κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου και 
έγκρισης του από τη Γενική Συνέλευση, προς αναγνώριση της προσφοράς τους για την 
προώθηση των σκοπών του Σωματείου και ιδιαίτερα της ΕΚΕ.  Δεν θα έχουν το δικαίωμα 
ψήφου, αξιώματος, ή πληρωμής συνδρομής.  
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5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ KAI ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ  

5.1 Όλα τα μέλη του Σωματείου υποχρεούνται να τηρούν τις πρόνοιες του εν λόγω καταστατικού 
καθώς και των κανονισμών  που ρυθμίζουν τις δραστηριότητες του Σωματείου, των οποίων η 
εφαρμογή παρακολουθείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.  

5.2 Όλες οι αιτήσεις για εγγραφή οποιωνδήποτε μελών εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

5.3 Κάθε μέλος πρέπει να καταβάλει το ετήσιο συνδρομητικό τέλος μέχρι το τέλος Μαρτίου κάθε 
έτους.  

5.4  Όλα τα μέλη πρέπει να συμμορφώνονται στις αποφάσεις των οργάνων της διοίκησης και 
λειτουργίας του Σωματείου. 

5.5 Κάθε μέλος πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια και να υποστηρίζει και να λαμβάνει 
μέρος στις εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Σωματείου με στόχο την επίτευξη των σκοπών του 
Σωματείου.  

5.6 Κάθε Πλήρες Μέλος έχει το δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται, µε την προϋπόθεση ότι έχει 
τακτοποιημένες τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σωματείο. 

5.7 Τα Συνδεδεμένα Μέλη δεν έχουν το δικαίωμα εκλογής, ή ψήφου επι οποιουδήποτε θέματος, ή 
ψηφίσματος τίθεται σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση αλλά δύναται να προσκαλούνται κατ’ 
επιλογή του Διοικητικού Συμβουλίου στην Ετήσια Γενική Συνέλευση και να εκφέρουν τις απόψεις 
τους. 

 

6. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ 

6.1 Ένα μέλος παύει να κατέχει την ιδιότητα του μέλους: 

6.1.1 Εάν το μέλος υποβάλει γραπτή δήλωση στη Γραμματεία του Σωματείου εκφράζοντας τη 
πρόθεση του να παραιτηθεί από την ιδιότητα του μέλους.  

6.1.2 Εάν δεν προβεί σε αποπληρωμή του ετήσιου συνδρομητικού τέλους εντός ενός (1) έτους 
από την καθορισμένη ημερομηνία αποπληρωμής. 

6.1.3 Εάν ενεργεί με τρόπο που δεν συνάδει με τις πρόνοιες του Καταστατικού. Το Διοικητικό 
Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει σε Γενική Συνέλευση ψήφισμα για τερματισμό 
της ιδιότητας συγκεκριμένου μέλους ως μέλος. Το ψήφισμα θα θεωρείται έγκυρο εάν 
εγκριθεί από τουλάχιστον ¾ των Πλήρη Μελών που παρίστανται στη Γενική Συνέλευση 
στην οποία υποβλήθηκε τέτοιο ψήφισμα και ψηφίσουν υπέρ της απομάκρυνσης του 
μέλους από το Σωματείο. 

6.2 Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη πρόνοια του παρόντος Καταστατικού οποιοδήποτε Μέλος, ή 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, παύει αυτόματα να είναι μέλος και αυτοδικαίως χάνει την 
ιδιότητα του Μέλους, ή του μέλους του Διοικητικό Συμβούλιο τις πιο κάτω περιπτώσεις: 

6.2.1 Καταδικάστηκε τελεσίδικα για πράξη που σχετίζεται με τους σκοπούς του παρόντος 
Καταστατικού. 

6.2.2 Καταδικάστηκε  για αδικήματα που προβλέπονται στον Ποινικό Κώδικα Κεφ.154 (ως 
εκάστοτε ισχύει). 
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6.3 Μέλος που διαγράφεται μπορεί να επανεγγραφεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, 
εφόσον έχουν εκλείψει οι λόγοι διαγραφής του, ή αυτοί που παραμένουν είναι ασήμαντοι. 

 

7. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

7.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο θα απαρτίζεται από επτά (7) μέχρι εννέα (9) μέλη: 

7.1.1 Τον Πρόεδρο.  

7.1.2 Τον Αντιπρόεδρο. 

7.1.3 Το Γραμματέα.  

7.1.4 Τον Ταμία.  

7.1.5 Τρία (3) μέχρι Πέντε (5) άλλα εκλεγμένα μέλη. 

 

7.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εκλέγεται μεταξύ προσώπων που εκπροσωπούν τα Πλήρη Μέλη. Οι 
υποψηφιότητες θα πρέπει να έχουν κατατεθεί στο Γραμματέα τουλάχιστον επτά (7) μέρες πριν 
την Ετήσια Γενική Συνέλευση (όπου θα διεξαχθούν εκλογές ως το άρθρο 12 πιο κάτω).  

7.3 Κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να υπηρετήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο πέραν από έξι (6) χρόνια 
συνεχόμενα, δηλαδή τρεις (3) θητείες. Περαιτέρω δεν μπορεί ο υποψήφιος ενός Πλήρους Μέλους 
να κατέχει την ίδια θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο για πέραν από δύο (2) συνεχόμενες θητείες.  

Νοείται ότι πρόσωπο το οποίο έχει εκλεγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο και για οπουδήποτε λόγο 
παύσει να εργοδοτείται από το Πλήρες Μέλος το οποίο εκπροσωπεί, ή το Πλήρες Μέλος παύσει 
να είναι μέλος του Σωματείου, τότε αυτό το πρόσωπο παύει αυτόματα να αποτελεί μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου. Σε τέτοια περίπτωση θα ισχύουν οι πρόνοιες του άρθρου 10.  

7.4 Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη δικαιοδοσία, τηρουμένων των προνοιών του άρθρου 10, να 
συμπληρώνει οποιαδήποτε έκτακτη κενή θέση.  

 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε εκλεγμένα είτε επιλεγμένα, πρέπει να εκτελούν τα 
καθήκοντα τους μέχρι το τέλος της επόμενης Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης που ακολουθεί το 
διορισμό τους και δύνανται να είναι επανεκλέξιμοι, τηρουμένων των προνοιών του άρθρου 7.3.  

7.5 Πέντε (5) παρόντα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούν απαρτία του Διοικητικού 
Συμβουλίου. Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου, ή του Αντιπροέδρου, τα μέλη του 
Συμβουλίου που είναι παρών δύνανται να ορίσουν μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
Πρόεδρο της συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου.  

7.6 Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές ετησίως.  

7.7 Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την πλήρη εξουσία να ενεργεί ως αντιπρόσωπος και να δεσμεύει το 
Σωματείο.  

7.8 Οι  συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να συγκαλούνται από τον Γραμματέα με 
οδηγίες του Πρόεδρου με ειδοποίηση τουλάχιστον επτά (7) ημερών. Συνεδρία του Διοικητικού 
Συμβουλίου μπορεί να συγκληθεί και με αίτημα τριών (3) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς 
το Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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8. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

  Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τρία (3) μέλη του ως Εκτελεστική Επιτροπή η οποία αποφασίζει 
για κάθε θέμα, με υποχρέωση να ενημερώνει το Συμβούλιο στην επόμενη συνεδρία του. 

 

9. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

9.1 Πρόεδρος 

Ο Πρόεδρος οφείλει να παρίσταται σε όλες τις συναντήσεις του Σωματείου και του Διοικητικού 
Συμβουλίου και κατέχει νικώσα ψήφο σε περιπτώσεις που οποιαδήποτε εισήγηση προς ψήφιση ή 
πρόταση λάβουν ίσο αριθμό ψήφων. Αυτός/αυτή που καταλαμβάνει τη θέση του προέδρου 
επωμίζεται τη συνολική ευθύνη για τους χειρισμούς που ακολουθούνται στις διάφορες υποθέσεις 
του Σωματείου, όπως ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.  

Ο Πρόεδρος δύναται να αντιπροσωπεύει το Σωματείο δικαστικά και εξώδικα. 

9.2 Αντιπρόεδρος 

Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο στα καθήκοντα του σε περίπτωση απουσίας, ή 
κωλύματός του. 

9.3 Γραμματέας 

9.3.1 Ο Γραμματέας τηρεί αρχείο με τα εγγεγραμμένα μέλη και η διάθεση του αρχείου δύναται να 
γίνεται μόνο μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.  

9.3.2 Ο Γραμματέας οφείλει να αποστέλλει όλες τις ειδοποιήσεις και τις ημερήσιες διατάξεις για 
τις συναντήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις Γενικές Συνελεύσεις. Καλείται να 
παρίσταται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και στις Γενικές Συνελεύσεις για 
σκοπούς τήρησης και καταχώρισης των πρακτικών των συνεδριάσεων. Ο Γραμματέας 
οφείλει να διανέμει τα πρακτικά των συνεδριάσεων σε όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

9.4 Ταμίας  

9.4.1 Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για την τήρηση του ταμείου και για την είσπραξη των 
Συνδρομών. Καλείται να εκτελεί την αποπληρωμή όλων των χρεωστικών λογαριασμών 
του Σωματείου. Στο τέλος κάθε οικονομικού έτους προνοεί για την ετοιμασία των 
λογαριασμών χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο καλείται να παραθέσει τους λογαριασμούς 
στην Ετήσια Γενική Συνέλευση για έγκριση. 

9.4.2 Ο Ταμίας οφείλει να αποστέλλει και να καταθέτει αντίγραφο των λογαριασμών σε 
οποιαδήποτε αρμόδια αρχή. 

Τα εκλεγμένα ή/και επιλεγμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπεύθυνα για 
οποιαδήποτε καθήκοντα τους ανατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

9.5 Τραπεζικοί Λογαριασμοί / Υπογραφές 

Εκτός εάν καθοριστεί διαφορετικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, οποιεσδήποτε επιταγές, ή άλλα 
έγγραφα σχετικά με τους οικονομικούς πόρους και/ή λογαριασμούς του Σωματείου θα πρέπει να 
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υπογράφονται από δύο (2) τουλάχιστον από τα ακόλουθα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: 
Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία. 

10. ΧΗΡΕΙΑ ΘΕΣΕΩΣ 

10.1 Σε περίπτωση χηρείας οποιασδήποτε θέσεως στο Διοικητικό Συμβούλιο, ή παραίτησης 
οποιουδήποτε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου η θέση πληρώνεται με απόφαση του 
Συμβουλίου για το υπόλοιπο χρόνο της θητείας του από επιλαχόντα πρόσωπα που προέκυψαν 
από την τελευταία Εκλογική Συνέλευση. Εάν δεν υπάρχουν επιλαχόντες, το Διοικητικό 
Συμβούλιο δύναται να επιλέξει πρόσωπο/α που εκπροσωπούν Πλήρη Μέλη για την πλήρωση 
της θέσης μέχρι την επόμενη Εκλογική Συνέλευση. 

10.2 Εάν ο αριθμός των θέσεων που χηρεύουν είναι μεγαλύτερος των πέντε (5) τότε συγκαλείται 
Έκτακτη Εκλογική Γενική Συνέλευση για πληρωμή των θέσεων για το υπόλοιπο της θητείας των 
αποχωρησάντων μελών, ανάλογα με την περίπτωση. 

 

11. ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

11.1 Οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει χωρίς δικαιολογία από τρεις (3) 
συνεχείς συνεδρίες καλείται γραπτώς να εξηγήσει στο Συμβούλιο τους λόγους των απουσιών 
του και να δηλώσει κατά πόσον προτίθεται να συνεχίσει να αποτελεί μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

11.2 Σε περίπτωση που το Μέλος δεν ανταποκριθεί, ή το Διοικητικό Συμβούλιο δεν κρίνει 
ικανοποιητική την αιτιολόγηση του, τότε το Μέλος θεωρείται έκπτωτο και η θέση του πληρώνεται 
όπως προνοεί το Καταστατικό. 

 

12. ΕΚΛΟΓΕΣ  

12.1 Εκλογές διενεργούνται κάθε δύο (2) χρόνια στα πλαίσια της Ετησίας Γενικής Συνέλευσης 
(Εκλογική Γενική Συνέλευση). 

12.2 Κάθε Πλήρες Μέλος δικαιούται να υποβάλει μόνο ένα πρόσωπο ως υποψήφιο σε κάθε Εκλογική 
Γενική Συνέλευση.  

12.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εκλέγεται από τα Πλήρη Μέλη του Σωματείου τα οποία παρίστανται 
στην Εκλογική Ετήσια Γενική Συνέλευση με επιλογή από την πλειοψηφία των παρόντων. Στην 
περίπτωση που υπάρχουν δύο, ή περισσότερες υποψηφιότητες για την ίδια θέση στο Διοικητικό 
Συμβούλιο, θα ακολουθείται μυστική ψηφοφορία. Ο υποψήφιος με τον υψηλότερο αριθμό 
ψήφων θα θεωρείται νομίμως εκλεγμένος στο Διοικητικό Συμβούλιο. Στην περίπτωση 
ισοψηφίας, η επιλογή θα γίνεται με την μέθοδο της κλήρωσης.  

12.4 Εκτός εάν υπάρχει άλλη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης οι εκλογές διεξάγονται με μυστική 
ψηφοφορία στη διάρκεια της Ετησίας Γενικής Συνέλευσης.  

12.5 Οι εκλογές διενεργούνται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή που υποδεικνύεται από τη 
Συνέλευση μεταξύ των παρισταμένων και προσώπων που αντιπροσωπεύουν τα Πλήρη Μέλη τα 
οποία δεν έχουν υποβάλει υποψηφιότητα. 

12.6 Το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνει τα καθήκοντα του αμέσως μετά τη λήξη της 
Γενικής Συνέλευσης και συνέρχεται το αργότερο εντός (7) ημερών, για να καταρτισθεί σε σώμα. 
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12.7 Τυχόν μη εκλελεγμένοι υποψήφιοι θα αποτελούν κατάλογο επιλαχόντων με σειρά ανάλογη προς 
τις ψήφους που έλαβαν. Αν δεν υπάρχουν τουλάχιστον τρεις (3) επιλαχόντες η Συνέλευση θα 
ορίζει με την έγκριση των Πλήρων Μελών (που παρευρίσκονται στη Γενική Συνέλευση) μέχρι 
τρία (3) πρόσωπα στον κατάλογο επιλαχόντων. 

 

13. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

13.1 Το Συμβούλιο δικαιούται να διορίζει όσες επιτροπές θεωρεί αναγκαίες για το χειρισμό 
οποιωνδήποτε εξειδικευμένων θεμάτων του Συνδέσμου. Αυτές θα αποτελούν είτε μόνιμα είτε 
έκτακτα όργανα του Συνδέσμου ως ήθελε αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.  

13.2 Οι επιτροπές θα συνέρχονται υπό τον πρόεδρο τους που θα διορίζεται από το Διοικητικό  
Συμβούλιο. 

13.3 Οι επιτροπές θα λειτουργούν πάντα με την καθοδήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, και θα 
πρέπει να υποβάλλουν συχνά έκθεση δραστηριοτήτων τους προς το Διοικητικό  Συμβούλιο. 

 

14. ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

Για καλύτερη προώθηση των σκοπών του Συνδέσμου και συντονισμό των δραστηριοτήτων των 
μελών του που κατοικούν σε επαρχίες της Κύπρου, ή σε ξένη χώρα, είναι δυνατό να 
δημιουργούνται Επαρχιακές, ή Εθνικές Επιτροπές. Αυτές λειτουργούν σύμφωνα με κανονισμούς 
που εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και που δεν συγκρούονται με τους σκοπούς και τις 
άλλες βασικές πρόνοιες του παρόντος Καταστατικού. 

 

15. ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

15.1 Η ετήσια Γενική Συνέλευση θα πρέπει να συγκαλείται εντός επτά (7) μηνών από το τέλος του 
οικονομικού έτους.  

15.2 Η ειδοποίηση σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης θα αποστέλλεται στα μέλη τουλάχιστον 
εικοσιμία (21) ημέρες πριν την Ετήσια Γενική Συνέλευση.  

15.3 Η Ετήσια Γενική Συνέλευση εξετάζει τις ακόλουθες εργασίες: 

15.3.1 Tον απολογισμό του Προέδρου. 

15.3.2 Tην έκθεση του Ταμία.  

15.3.3 Tο διορισμό εξωτερικών ελεγκτών. 

15.3.4 Tην εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου (εάν είναι Εκλογική Γενική Συνέλευση). 

15.3.5 Οποιαδήποτε ψηφίσματα. 
15.3.6 Οποιαδήποτε άλλη εργασία. 

 

 

 

16. ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ 
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16.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, αν κρίνει απαραίτητο, να συγκαλέσει έκτακτη Συνέλευση, 
δίνοντας την απαραίτητη ειδοποίηση τουλάχιστον εικοσιμία (21) ημέρες πριν τη Συνέλευση. Στην 
ειδοποίηση θα ορίζονται οι εργασίες που θα διεξαχθούν στη Συνέλευση. 

16.2 Οποιαδήποτε δέκα (10) Πλήρη Μέλη του Σωματείου, δύνανται να ζητήσουν από το Διοικητικό 
Συμβούλιο να συγκαλέσει έκτακτη Συνέλευση, δίνοντας γραπτή ειδοποίηση στο Γραμματέα, 
στην οποία ορίζεται η εργασία η οποία θα εξεταστεί. Ο Γραμματέας θα ανακοινώνει τη 
διεξαγωγή της Συνέλευσης σε όλα τα μέλη εντός τουλάχιστον είκοσι μία (21) ημερών από την 
υποβολή του αιτήματος αποστέλλοντας σχετική ειδοποίηση σε όλα τα Πλήρη Μέλη. 

16.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο με την ειδοποίηση την Ετήσια Γενική Συνέλευση θα καλεί τα μέλη να 
καταχωρήσουν λεπτομέρειες στο Γραμματέα οποιουδήποτε ψηφίσματος επιθυμούν να εξεταστεί 
στη Συνέλευση. Ψηφίσματα τέτοιου τύπου πρέπει να παραληφθούν τουλάχιστον δεκαπέντε (15) 
ημέρες πριν από την εν λόγω Συνέλευση και να υπογράφονται από τουλάχιστον δύο (2) Πλήρη 
Μέλη. Οι λεπτομέρειες που αφορούν τέτοια ψηφίσματα πρέπει να αποστέλλονται στα Μέλη 
πέντε (5) ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση. 

16.4 Όλα τα Ψηφίσματα που τίθονται σε Γενική Συνέλευση, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο 
παρόν Καταστατικό ή με βάση την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, για να είναι έγκυρα θα πρέπει 
να εγκρίνονται με πλειοψηφία των παρόντων.  

17. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ / ΑΠΑΡΤΙΑ ΜΕΛΩΝ 

17.1 Η Ετήσια Γενική Συνέλευση, ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία με 
την παρουσία (δια αντιπροσώπου) τουλάχιστον δεκαπέντε (15) Πλήρη Μελών.  

17.2 Σε περίπτωση που οποιαδήποτε Συνέλευση δεν βρίσκεται σε απαρτία τότε αναβάλλεται. Σε 
περίπτωση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης η οποία συγκλήθηκε μετά από αίτημα μελών, τότε 
θεωρείται ότι έληξε. Σε περίπτωση που Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκλήθηκε από το 
Διοικητικό Συμβούλιο, ή σε περίπτωση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, τότε τέτοια Συνέλευση 
αναβάλλεται για μια εβδομάδα και κατά την επανάληψη της εάν ο αριθμός των 
παρευρισκόμενων Πλήρη Μελών δεν μπορεί να θεωρηθεί ως απαρτία, τότε η εξ ’αναβολής 
Συνέλευση συνεχίζεται και τα παρευρισκόμενα μέλη (αυτοπροσώπως, ή διά αντιπροσώπου) 
θεωρούνται απαρτία και δύνανται να εγκρίνουν οποιαδήποτε ψηφίσματα.  

17.3 Οποιοδήποτε μέλος έχει δικαίωμα να παρίσταται και να ψηφίζει σε Γενική Συνέλευση δύναται να 
ορίζει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο που είναι μέλος του Σωματείου, υπό τον τύπο που θα 
καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και θα αποστέλλεται με την ειδοποίηση σύγκλησης Γενικής 
Συνέλευσης.  

18. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ / ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

18.1 Είναι στις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου η οργάνωση των συνεδριάσεων του 
Σωματείου; η διαμόρφωση του προγράμματος; η δημοσιοποίηση των εκδηλώσεων του 
Σωματείου; και η αποστολή ειδοποιήσεων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με οποιοδήποτε άλλο 
τρόπο επικοινωνίας στα μέλη του Σωματείου. Οι λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων 
του Σωματείου πρέπει να δημοσιοποιούνται επίσης στην ιστοσελίδα του Σωματείου, την οποία 
έχει ευθύνη το Διοικητικό Συμβούλιο να ετοιμάσει και να τηρεί ενήμερη.  

18.2 Εκδηλώσεις θα πρέπει να πραγματοποιούνται τουλάχιστον σε ετήσια βάση και όταν η διεξαγωγή 
τους κρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ως απαραίτητη. 
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18.3 Οι πόροι του Σωματείου προέρχονται από τις συνδρομές των μελών, εισφορές, εισοδήματα, 
δωρεές, κληρονομιές, επιχορηγήσεις, εράνους (κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας αρχής) και έσοδα 
από διάφορες εκδηλώσεις. Θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς του Σωματείου 
και δύνανται να επενδυθούν κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ως προβλέπεται και 
από το άρθρο 18.7 πιο κάτω.  

18.4 Τα δικαιώματα εγγραφής, οι χρεώσεις για υπηρεσίες προς τα μέλη καθώς και η ετήσια 
συνδρομή των μελών θα καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε δύο (2) 
χρόνια και θα εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. 

18.5 Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί 
να ορίζεται επιπλέον συνδρομή για αντιμετώπιση εκτάκτων δαπανών. 

18.6 Χωρίς επηρεασμό οποιωνδήποτε άλλων διατάξεων το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να 
αποφασίσει όπως αποδεχθεί οποιαδήποτε χρήματα, ή περιουσία ως χορηγίες, ή εισφορές, ή 
δωρεές προς το Σωματείο.  

18.7 Οι πόροι του Σωματείου δύνανται από καιρό εις καιρό να επενδύονται κατά την κρίση του 
Διοικητικού Συμβουλίου με βάση οποιαδήποτε εγκεκριμένη επενδυτική πολιτική η οποία θα 
εγκρίνεται τουλάχιστον κάθε τρία (3) χρόνια από τη Γενική Συνέλευση. 

Μέχρι τη λήψη άλλης απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζεται ως τέλος για την 
εγγραφή μέλους στο Σωματείο, για Πλήρες Μέλος το ποσό των Ευρώ 850,00 και για 
Συνδεδεμένο Μέλος το ποσό των Ευρώ 500,00. 

 

19. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, μπορεί να διορίζει έμμισθο 
προσωπικό για διεκπεραίωση των εργασιών του Συνδέσμου. 

  

20. ΕΛΕΓΚΤΕΣ 

Οι ελεγκτές διορίζονται από την Ετήσια Γενική Συνέλευση και οφείλουν να παρουσιάζουν σε 
κάθε Ετήσια Συνέλευση, ή ως ήθελε ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο έκθεση για τους 
εξελεγμένους ετήσιους λογαριασμούς και την οικονομική διαχείριση του Συνδέσμου. Η Ετήσια 
Γενική Συνέλευση μπορεί επίσης να διορίζει εσωτερικούς ελεγκτές από τα μέλη του Συνδέσμου. 

 

21. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν φέρουν προσωπική ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια 
του Σωματείου η οποία απορρέει από την εκτέλεση καθηκόντων εκ μέρους του Σωματείου, εκτός 
από οποιαδήποτε απώλεια προκύπτει από επίγνωστη / εσκεμμένη μη συμμόρφωση (willful 
default) και δικαιούνται να αποζημιωθούν για όλα τα έξοδα και οποιαδήποτε άλλη νομική ευθύνη 
που προκύπτει στην εκτέλεση των καθηκόντων τους από την περιουσία του Σωματείου.  
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22. ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

22.1 Η διάλυση του Σωματείου μπορεί να επέλθει μετά από ψήφισμα που υιοθετείται ομόφωνα από 
Έκτακτη Συνέλευση στην οποία παρίστανται τουλάχιστον τα ¾ των Πλήρη Μελών του 
Σωματείου και σύμφωνα με τις  πρόνοιες του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου 57/1972 ( 
ως ήθελε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί από καιρό σε καιρό).  

22.2 Η διάλυση του Σωματείου τίθεται σε εφαρμογή κατά την ημέρα έγκρισης του σχετικού 
ψηφίσματος. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την καταγραφή και απογραφή των 
εσόδων/εξόδων και για τη διευθέτηση των εκκρεμουσών υποθέσεων του Σωματείου.  

22.3 Σε περίπτωση διάλυσης, εάν οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο διατηρηθεί μετά την πλήρη 
εξόφληση των χρεών και των νομικών ευθυνών του Σωματείου, με απόφαση του τελευταίου 
Διοικητικού Συμβουλίου, θα διατεθεί σε Οργανισμό, ή Σωματείο το οποίο εξυπηρετεί τους ίδιους, 
ή συναφή σκοπούς, ή ελλείψει τέτοιου, σε φιλανθρωπικό(α) ίδρυμα(/τα).   

 

23. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

Το Καταστατικό τροποποιείται με έγκριση της Γενικής Συνέλευσης τηρουμένων των πιο κάτω: 

23.1 Με γραπτή ειδοποίηση από το Γραμματέα για ψήφισμα για οποιαδήποτε τροποποίηση του 
καταστατικού, μαζί με τα ονόματα των μελών από τα οποία έχει προταθεί το ψήφισμα. Η 
ειδοποίηση μαζί με αντίγραφο του προτεινόμενου ψηφίσματος πρέπει να αποσταλεί στα μέλη 
τουλάχιστον εικοσιμία (21) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. 

23.2 Η τροποποίηση του Καταστατικού (εκτός ως προνοείται στο άρθρο 23.3) πρέπει να ψηφιστεί και 
εγκριθεί τουλάχιστον από τα ¾ των Πλήρη Μελών που παρευρίσκονται και έχουν δικαίωμα 
ψήφου στη Γενική Συνέλευση στην οποία προτάθηκε το ψήφισμα για τροποποίηση.  

23.3 Το άρθρο 3 (Σκοποί) μπορεί να τροποποιηθεί μόνο από Έκτακτη Γενική Συνέλευση και με 
απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των ¾ των εγγεγραμμένων Πλήρων Μελών του 
Σωματείου (που έχουν τακτοποιήσει τις εισφορές τους κατά την ημερομηνία της αντίστοιχης 
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης).  

23.4 Οποιαδήποτε τροποποίηση πρέπει να καταχωρείται στις αρμόδιες αρχές εντός εικοσιμία (21) 
ημερών από την ημερομηνία ψήφισης.  

 

24. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

Τηρουμένων των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας : 

24.1 Η Γενική Συνέλευση δύναται με ομόφωνη απόφαση των ¾ των εγγεγραμμένων Πλήρη Μελών 
(που έχουν τακτοποιήσει τις εισφορές τους κατά την ημερομηνία της αντίστοιχης Γενικής 
Συνέλευσης) να αποφασίζει για τη Συγχώνευση, ή συνεννόηση του Σωματείου με άλλο 
εγγεγραμμένο σωματείο, ή οργανισμό, ή νέο σωματείο, το οποίο να εξυπηρετεί τους ίδιους, ή 
συναφείς σκοπούς.  

24.2 Η περιουσία του Οργανισμού οποιασδήποτε μορφής κινητής, ή ακίνητης περιέρχεται αυτόματα 
στον νέο οργανισμό και μέλη του νέου οργανισμού γίνονται αυτόματα τα μέλη των δύο 
οργανισμών που συγχωνεύονται, ή συνενώνονται. 
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25. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Η Γενική Συνέλευση μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει την εξουσία να υιοθετεί, 
να τροποποιεί και να εγκρίνει εσωτερικούς κανονισμούς: 

25.1 Για την οργάνωση και λειτουργία του Συνδέσμου. 

25.2 Για τη σύσταση και λειτουργία Επιτροπών. 

25.3 Για την ανακήρυξη Δωρητών και Ευεργετών. 

25.4 Για τον καλύτερο τρόπο διεξαγωγής των εργασιών του Συνδέσμου. 

25.5 Για οποιοδήποτε άλλο θέμα κριθεί αναγκαίο. 

 

26. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ 

26.1 Καμιά απόφαση οποιουδήποτε οργάνου διοικήσεως του Συνδέσμου μπορεί να είναι αντίθετη 
προς απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συνδέσμου. 

26.2 Καμιά απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής μπορεί να είναι αντίθετη προς απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

27. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

Οποιαδήποτε ειδοποίηση δύναται να αποστέλλεται με οποιοδήποτε τρόπο, ή μέσο ήθελε κρίνει 
αναγκαίο και/ή απαραίτητο και/ή ως ήθελε αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο είτε μέσω 
(α) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, (β) με συνηθισμένο ταχυδρομείο (γ) με ανακοίνωσή στον 
τύπο.  

 

28. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ    

Το καταστατικό τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία εγγραφής του Σωματείου. 

 


