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Μαρούλα Ιωάννου 

  
Εκτύπωση: Τυπογραφεία 
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ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 

 Σ Μ Μ Η Κ  
 
Η Ιδρυτική Συνέλευση στην οποία εγκρίθηκε το κείμενο της Ιδρυτικής 
Πράξης του Συνδέσμου Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου 
(ΣΜΜΗΚ), πραγματοποιήθηκε στις 25 Νοεμβρίου 1988.  Το κείμενο της 
Ιδρυτικής Πράξης/του Ιδρυτικού Εγγράφου υπέγραψαν οι πιο κάτω συ-
νάδελφοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί: 
 

Ονόματα μελών που 
προσυπογράφουν     Διευθύνσεις 

 
1 Κύπρος Κυπριανίδης 
2 Μάριος Καλυβίτης 
3 Άκης Χριστοδούλου 
4 Χαράλαμπος Παπάζογλου 
5 Λαζαρής Λαζαρή 
6 Πολύβιος Ελευθερίου 
7 Νίκος Αντωνιάδης 
8 Γεώργιος Παχύς 
9 Ξενάκης Γιωργούδη. 

 
Το κείμενο της Ιδρυτικής Πράξης/του Ιδρυτικού Εγγράφου του Συνδέ-
σμου, φαίνεται στη σελίδα 5. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 
ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 

 Σ Μ Μ Η Κ – Σ Ε Μ  
 

ΑΡΘΡΟ 1ο:  ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

1.1 Το όνομα του Συνδέσμου είναι «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟ-
ΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΣΜΜΗΚ-ΣΕΜ)», που στο εξής 
ονομάζεται Σύνδεσμος. 

 Η ονομασία αυτή προέκυψε μετά από γραπτή Συμφωνία μεταξύ 
του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιστη-
μόνων Μηχανικών Κύπρου (ΣΕΜ) και του Διοικητικού Συμβου-
λίου του Συνδέσμου Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου 
(ΣΜΜΗΚ), για συνένωση των Μηχανολόγων Μηχανικών Μελών 
του ΣΕΜ με το ΣΜΜΗΚ, και ένταξή τους στο ΣΜΜΗΚ.   

 Η πιο πάνω Συμφωνία επικυρώθηκε από Παγκύπρια Τακτική Γε-
νική Συνέλευση του ΣΕΜ στις 12 Απριλίου 2007 και από Ετήσια 
Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΜΜΗΚ στις 5 Απριλίου 2008.  

1.2 Η έδρα του Συνδέσμου είναι στη Λευκωσία.  
 
ΑΡΘΡΟ 2ο: ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

2.1 Η σφραγίδα του Συνδέσμου έχει σχήμα οδοντωτού τροχού, στην 
εσωτερική περιφέρεια του οποίου φέρει την ονομασία του Συνδέ-
σμου και στο κέντρο του το αγρινό της Κύπρου και τη χρονολο-
γία ίδρυσης του Συνδέσμου, όπως φαίνεται στο εξώφυλλο και 
στο εσώφυλλο του εντύπου αυτού. 

2.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη και φροντίζει για την 
ασφαλή φύλαξη της σφραγίδας του Συνδέσμου, η οποία χρησι-
μοποιείται μόνο μετά από εξουσιοδότηση του Προέδρου ή του 
Γενικού Γραμματέα. 

 Κάθε έγγραφο του Συνδέσμου θα προσυπογράφεται από τον 
Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα και θα σφραγίζεται με τη 
σφραγίδα του Συνδέσμου. 
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ΑΡΘΡΟ 3ο:  ΕΡΜΗΝΕΙΑ   

3.1 Στο Καταστατικό αυτό: 

 «Ο Νόμος» σημαίνει τον Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και 
για άλλα συναφή θέματα του 2017 και τις εκάστοτε 
τροποποιήσεις του. 

 «Ο Σύνδεσμος» σημαίνει το Σύνδεσμο Μηχανολόγων Μηχανι-
κών Κύπρου (ΣΜΜΗΚ-ΣΕΜ). 

 Φράσεις που αναφέρονται σε γραπτά, θα ερμηνεύονται, εκτός κι 
αν προκύπτει αντίθετη πρόθεση, ότι περιλαμβάνουν αναφορές 
στην τυπογραφία, τη λιθογραφία, τη φωτογραφική και άλλους 
τρόπους οπτικής παράστασης ή αναπαραγωγής κειμένων.   

 Εκτός και αν η αλληλουχία απαιτεί διαφορετική ερμηνεία, λέξεις 
ή εκφράσεις που περιέχονται στο Καταστατικό αυτό θα έχουν 
την ίδια σημασία όπως και στο Νόμο ή οποιαδήποτε τροποποίη-
ση του Νόμου, που βρίσκεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία κατά 
την οποία το Καταστατικό αυτό γίνεται δεσμευτικό για το Σύνδε-
σμο. 

 «Διοικητικό Συμβούλιο» σημαίνει τα μέλη του εκάστοτε καταρ-
τιζόμενου Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου. 

 «Καταστατικό» σημαίνει το Καταστατικό του Συνδέσμου. 

 «Σφραγίδα» σημαίνει την επίσημη σφραγίδα του Συνδέσμου. 

 «Πρόεδρος» σημαίνει το μέλος εκείνο του Διοικητικού Συμβου-
λίου που εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις 
πρόνοιες του Άρθρου 18 του παρόντος Καταστατικού και εκτελεί 
τα καθήκοντα του Προέδρου του Συνδέσμου, σύμφωνα με τον 
περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για αλλά συναφή θέματα 
Νόμο του 2017 και τις εκάστοτε τροποποιήσεις του.  

 «Γενικός Γραμματέας» σημαίνει το μέλος εκείνο του Διοικητικού 
Συμβουλίου που εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφω-
να με τις πρόνοιες του Άρθρου 18 του παρόντος Καταστατικού 
και εκτελεί τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα του Συνδέσμου, 
σύμφωνα με τον περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για άλλα 
συναφή θέματα Νόμο του 2017 και τις εκάστοτε τροποποιήσεις 
του. 
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ΑΡΘΡΟ 4ο : ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

Οι βασικοί σκοποί και στόχοι του Συνδέσμου είναι οι πιο κάτω: 

4.1 Να προσφέρει οργανωτικό σχήμα για τους Μηχανολόγους 
Μηχανικούς της Κύπρου και νομική υπόσταση για το σχήμα 
αυτό. 

4.2 Να προσφέρει το μέσο με το οποίο οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί 
της Κύπρου θα εκπροσωπούνται σε επιτροπές, υποεπιτροπές 
και άλλα σώματα και θεσμούς, στα οποία οι εκπροσώπησή τους 
κρίνεται απαραίτητη και θα μπορούν να αποτελέσουν μέλη νομι-
κού σώματος το οποίο θα καθορίζει τα προσόντα, τις αρμοδιότη-
τες, τις αμοιβές και τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των Μη-
χανολόγων Μηχανικών στην Κύπρο. 

4.3 Να προωθεί, να προάγει και να αναπτύσσει την τεχνική-τεχνολο-
γική επιστήμη της Μηχανολογικής Μηχανικής στην Κύπρο και να 
προωθεί και να ενισχύει το ρόλο του Μηχανολόγου Μηχανικού 
στην επιστημονική, πνευματική, πολιτιστική, οικονομική και ανα-
πτυξιακή πορεία και εξέλιξη της Κύπρου. 

4.4 Να προάγει τη νομοθετική ρύθμιση, κατοχύρωση και προστασία 
του επαγγέλματος του Μηχανολόγου Μηχανικού στην Κύπρο. 

4.5 Να προωθεί και να εξυψώνει το επάγγελμα του Μηχανολόγου 
Μηχανικού και να υπερασπίζει το καλό όνομα του επαγγέλμα-
τος. 

4.6 Να διαφυλάσσει και να προάγει το κύρος και τα συμφέροντα των 
Μηχανολόγων Μηχανικών και να προστατεύει τη φήμη τους και 
την επαγγελματική ηθική στους κόλπους τους.   

 Να υπερασπίζεται, να υποστηρίζει, να προάγει και να προστα-
τεύει την τιμή και την αξιοπρέπεια των Μηχανολόγων Μηχανικών 
και του επαγγέλματός τους στην Κύπρο. 

 Να διαφωτίζει και να ενημερώνει οποιοδήποτε πρόσωπο ή/και 
αρχή ή/και οργανισμό, καθώς και την κοινή γνώμη για την επι-
στημονική και επαγγελματική αυτοτέλεια των Μηχανολόγων Μη-
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χανικών και την κοινωνική χρησιμότητα και ωφέλεια του επαγ-
γέλματος του Μηχανολόγου Μηχανικού. 

4.7 Να μελετά όλα τα ζητήματα που επηρεάζουν τα συμφέροντα των 
Μηχανολόγων Μηχανικών και να παρακολουθεί και να εισηγείται 
νομοθετικά ή/και άλλα μέτρα που επηρεάζουν το επάγγελμα του 
Μηχανολόγου Μηχανικού.  

 Να ανταλλάσει απόψεις και σκέψεις και να διεξάγει διαβουλεύ-
σεις και διάλογο  με άλλους φορείς, οργανισμούς και αρχές. 

 Να διαπραγματεύεται με οποιονδήποτε όπως και με οποιαδή-
ποτε αρχή, πάνω σε επαγγελματικά και επιστημονικά θέματα και 
ζητήματα των μελών του Συνδέσμου. 

4.8 Να αναλαμβάνει μελέτες και έρευνες πάνω σε οποιοδήποτε πρό-
βλημα ή θέμα που σχετίζεται με τα ενδιαφέροντα ή/και τις αρμο-
διότητες των μελών του και να φέρει τα πορίσματα αυτών των 
μελετών και ερευνών σε γνώση των ενδιαφερομένων και του κοι-
νού, για επίτευξη των σκοπών και των στόχων του Συνδέσμου. 

4.9 Να διοργανώνει συνεδρίες, επιμορφωτικά σεμινάρια, συνέδρια, 
συμπόσια, ημερίδες, διαλέξεις, εκθέσεις και επισκέψεις για τα με-
λη του, για τεχνικούς των διαφόρων βαθμίδων του κλάδου Μη-
χανολογικής Μηχανικής και για άλλους ενδιαφερόμενους. 

4.10 Να διοργανώνει προγράμματα εκπαίδευσης, συνεχιζόμενης 
εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης και κατάρτισης για τα μέλη 
του και για τεχνικούς των διαφόρων βαθμίδων του κλάδου Μη-
χανολογικής Μηχανικής. 

4.11 Να συνδέεται, να καλλιεργεί και να διατηρεί καλές σχέσεις και 
συνεργασία με το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου 
(ΕΤΕΚ) και με άλλους συνδέσμους/συλλόγους, οργανώσεις, 
ομοσπονδίες και άλλα σώματα Επιστημόνων Μηχανικών της Κύ-
πρου και του εξωτερικού, που έχουν παρόμοιους σκοπούς και 
στόχους. 

4.12 Να προωθεί τη συνεργασία και την αλληλεγγύη μεταξύ των με-
λών του Συνδέσμου και μεταξύ των τεχνικών των διαφόρων βαθ-
μίδων του κλάδου Μηχανολογικής Μηχανικής. 

4.13 Να αντιπροσωπεύει τους Μηχανολόγους Μηχανικούς που είναι 
μέλη του, στην Κύπρο και στο εξωτερικό. 
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4.14 Να παρέχει πληροφορίες στα μέλη του και να ενημερώνει το κοι-
νό, πάνω σε όλα τα θέματα και ζητήματα που αφορούν στο 
επάγγελμα του Μηχανολόγου Μηχανικού. 

4.15 Να μεριμνά για τη βελτίωση των επιστημονικών, τεχνικών, τε-
χνολογικών, διοικητικών και άλλων γνώσεων, στάσεων, ικανο-
τήτων και δεξιοτήτων των Μηχανολόγων Μηχανικών  

 
ΑΘΡΟ 5ο: ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

5.1 Με τη στενή συνεργασία και αλληλεγγύη μεταξύ των μελών. 

5.2 Με τη συλλογικότητα των ενεργειών, δράσεων και δραστηριοτή-
των των μελών, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συνδέσμου. 

5.3 Με την είσπραξη χρημάτων και τη δημιουργία κεφαλαίου για την 
ομαλή και αποδοτική λειτουργία του Συνδέσμου. 

5.4 Με τη σωστή και συνετή διαχείριση του κεφαλαίου του Συνδέ-
σμου. 

5.5 Με τη διοργάνωση διαλέξεων, επιμορφωτικών σεμιναρίων, ημε-
ρίδων, συνεδρίων, συμποσίων, εκθέσεων, επισκέψεων, εκδρο-
μών, συνεστιάσεων και άλλων εκδηλώσεων και τη συμμετοχή σ 
αυτές, των μελών του Συνδέσμου, τεχνικών των διαφόρων βαθ-
μίδων του κλάδου Μηχανολογικής Μηχανικής και άλλων ενδια-
φερομένων. 

5.6 Με τον καταρτισμό και τη διοργάνωση προγραμμάτων εκπαίδευ-
σης και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης και κα-
τάρτισης για τα μέλη του Συνδέσμου, τους τεχνικούς των διαφό-
ρων βαθμίδων του κλάδου Μηχανολογικής Μηχανικής και για 
άλλους ενδιαφερόμενους. 

5.7 Με την ανάπτυξη, την καλλιέργεια και τη διατήρηση καλών σχέ-
σεων και συνεργασίας με το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο 
Κύπρου (ΕΤΕΚ) και με άλλους συνδέσμους/συλλόγους, οργανώ-
σεις, ομοσπονδίες και άλλα σώματα Επιστημόνων Μηχανικών 
της Κύπρου και του εξωτερικού, που έχουν παρόμοιους σκο-
πούς και στόχους. 

5.8 Με την εκλογή μελών του Συνδέσμου στο Γενικό Συμβούλιο του 
ΕΤΕΚ, που αποτελεί  
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● το κατ εξοχήν θεσμικό όργανο ρύθμισης των επιστημονικών 
και των επαγγελματικών θεμάτων και ζητημάτων που αφο-
ρούν στους διάφορους κλάδους, ειδικότητες ή/και ειδικεύσεις 
των τεχνικών-τεχνολογικών επιστημών στην Κύπρο  

και 
● το θεσμοθετημένο Τεχνικό Σύμβουλο της Πολιτείας και οργα-

νισμό όλων των Επιστημόνων Μηχανικών που δραστηριοποι-
ούνται στην Κύπρο. 

5.9 Με τη συμμετοχή μελών του Συνδέσμου, σε τεχνικές επιτροπές, 
τεχνικές υποεπιτροπές, ad hoc επιτροπές και ομάδες εργασίας 
που καταρτίζει το Γενικό Συμβούλιο του Επιστημονικού Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Κύπρου, καθώς επίσης και σε άλλες δραστη-
ριότητες και εκδηλώσεις του ΕΤΕΚ . 

5.10 Με τη δημιουργία κλαδικών ή/και τεχνικών ή/και ειδικών επιτρο-
πών, με σκοπό την πιο εύρυθμη και πιο αποδοτική λειτουργία 
του Συνδέσμου και την πιο αποτελεσματική προώθηση των σκο-
πών και των στόχων του Συνδέσμου. 

5.11 Με την έκδοση περιοδικών, βιβλίων, εγκυκλίων και άλλων εντύ-
πων, ανακοινώσεων και άλλων κειμένων.  Τα περιοδικά και άλλα 
έντυπα του Συνδέσμου δεν θα έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα 
και θα κυκλοφορούν στα μέλη του Συνδέσμου και σε οποιουσδή-
ποτε άλλους, το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει σκόπιμο και χρήσι-
μο. 

5.12 Με την ανάληψη και διεκπεραίωση μελετών και ερευνών για θέ-
ματα, ζητήματα και προβλήματα σχετικά με τον κλάδο της Μηχα-
νολογικής Μηχανικής και τις διάφορες ειδικότητες ή/και ειδικεύ-
σεις του κλάδου. 

5.13 Με οποιονδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο. 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο:  ΜΕΛΗ 

 Ο Σύνδεσμος θα έχει στις τάξεις του τις εξής κατηγορίες μελών: 

 Τακτικά μέλη 

 Έκτακτα μέλη 
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 Μαθητευόμενα μέλη 

 Επίτιμα μέλη. 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο:  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ   

7.1 Τακτικό μέλος του Συνδέσμου μπορεί να γίνει κάθε Κύπριος 
πολίτης: (και κάθε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει τη 
νόμιμη κατοικία του στην Κύπρο): 

7.1.1 Που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κατέχει δίπλω-
μα/πτυχίο πανεπιστημίου ή άλλου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύ-
ματος ισοδύναμου με πανεπιστήμιο, στον κλάδο ή σε οποιαδή-
ποτε ειδικότητα ή/και ειδίκευση του κλάδου Μηχανολογικής Μη-
χανικής, νοουμένου ότι το πρόγραμμα σπουδών του στο συγκε-
κριμένο πανεπιστήμιο είναι αναγνωρισμένο (accredited) στη χώ-
ρα σπουδών και ο κύκλος σπουδών του είναι διάρκειας τεσσά-
ρων (4) τουλάχιστο ακαδημαϊκών ετών.  

7.2 Έκτακτα μέλη 

 Έκτακτο μέλος του Συνδέσμου μπορεί να γίνει: 

7.2.1 Κάθε Κύπριος ή κάθε αλλοδαπός που διαμένει μόνιμα στην Κύ-
προ, που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κατέχει δί-
πλωμα/πτυχίο πανεπιστημίου ή άλλου ανώτατου εκπαιδευτικού 
ιδρύματος ισοδύναμου με πανεπιστήμιο, στον κλάδο ή σε οποια-
δήποτε ειδικότητα ή/και ειδίκευση του κλάδου Μηχανολογικής 
Μηχανικής.  

7.3 Επίτιμα μέλη 

 Επίτιμο μέλος ανακηρύσσεται από Παγκύπρια Τακτική Γενική 
Συνέλευση του Συνδέσμου μετά από εισήγηση του Διοικητικού 
Συμβουλίου, άτομο που παρείχε/παρέχει εξαιρετικές υπηρεσίες 
στο Σύνδεσμο και στον επιστημονικό κόσμο γενικότερα, σε ανα-
γνώριση της συμβολής του στην επίτευξη των σκοπών και των 
στόχων του Συνδέσμου. 

 
7.4 Νοείται ότι σε καμία περίπτωση δεν δύναται να εγγραφούν 

μέλη, άτομα που καταδικάστηκαν για οποιανδήποτε 
κατάχρηση στο πλαίσιο εμπλοκής τους στην λειτουργία μη 
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κερδοσκοπικής οργάνωσης ή για αδίκημα που ενέχει 
έλλειψη τιμιότητας ή ηθικής αισχρότητας. 

 
ΑΡΘΡΟ 8ο:  ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 

8.1 Κάθε μέλος θα πληρώνει στο Σύνδεσμο ετήσια συνδρομή.  
 Τα επίτιμα μέλη εξαιρούνται από την πρόνοια αυτή, εκτός και 

αν ένα ή περισσότερα από τα επίτιμα μέλη αποφασίσουν εθε-
λούσια να καταβάλλουν κανονικά την ετήσια συνδρομή τους 
προς το Σύνδεσμο, γνωστοποιώντας την απόφασή τους αυτή 
γραπτώς προς τον Πρόεδρο ή/και το Γραμματέα του Συνδέσμου. 

8.2 Το δικαίωμα εγγραφής μέλους και το ύψος της ετήσιας συνδρο-
μής, θα καθορίζονται από καιρού εις καιρό, από το εκάστοτε Δι-
οικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου. 

 Κατά το χρόνο εγγραφής ενός μέλους στο Σύνδεσμο, το μέλος 
θα καταβάλλει  το ποσό της ετήσιας συνδρομής, το οποίο θα θε-
ωρείται ένα μικτό ποσό που καλύπτει τόσο το δικαίωμα εγγρα-
φής του μέλους όσο και την ετήσια συνδρομή του. 

 Επίτιμα μέλη:  Εξαιρούνται (εκτός και αν αποφασίσουν δια-
          φορετικά) 

 Τακτικά μέλη: ……………………….. Ευρώ (€…..) 

 Έκτακτα μέλη: ……………………… Ευρώ (€…..) 

 Μαθητευόμενα μέλη: ……………… Ευρώ (€…..). 

8.3 Η ετήσια συνδρομή κάθε μέλους θα πρέπει να πληρώνεται το 
αργότερο μέχρι την εκάστοτε Ετήσια Γενική Συνέλευση.  Για τον 
πρώτο χρόνο, η ετήσια συνδρομή μέλους θα πρέπει να πληρώ-
νεται μέσα σε διάστημα τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έγ-
κρισης της αίτησής του για εγγραφή και θα ισχύει μέχρι την 31η 
Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. 

 Αιτήσεις εγγραφής που λαμβάνονται μετά τις 30 Ιουνίου να συ-
νοδεύονται από το ήμισυ της ετήσιας συνδρομής. 

 
ΑΡΘΡΟ 9ο:  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 

9.1 Υποχρεώσεις των μελών 

 Κάθε μέλος είναι υποχρεωμένο: 
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9.1.1 Να συμμορφώνεται προς τις διατάξεις του παρόντος Καταστατι-
κού και στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοι-
κητικού Συμβουλίου. 

9.1.2 Να συμβάλλει στην προαγωγή των σκοπών και των στόχων του 
Συνδέσμου. 

9.1.3 Να πληρώνει έγκαιρα την ετήσια συνδρομή του, η οποία καθορί-
ζεται από καιρού εις καιρό από το εκάστοτε Διοικητικό Συμβού-
λιο του Συνδέσμου. 

9.1.4 Να έχει τέτοια συμπεριφορά που να μη βλάπτει το όνομα, την 
καλή φήμη και τα συμφέροντα του Συνδέσμου. 

9.1.5 Να είναι αλληλέγγυα υπεύθυνα για τα χρέη και τις υποχρεώσεις 
του Συνδέσμου, με μέγιστη υποχρέωση αξίας €100. 

9.2 Δικαιώματα των μελών 

9.2.1 Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να υποβάλει θέματα προς μελέτη 
και συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο και στις Γενικές Συνελεύ-
σεις του Συνδέσμου. 

9.2.2 Κάθε τακτικό μέλος έχει δικαίωμα μιας ψήφου στις Γενικές Συ-
νελεύσεις του Συνδέσμου.  Τα μέλη μπορούν να ψηφίσουν μόνο 
αυτοπροσώπως. Η ιδιότητα μέλους είναι ανεπίδεκτη 
αντιπροσώπευσης και δεν μεταβιβάζεται ούτε 
κληρονομείται.  

9.2.3 Κάθε τακτικό μέλος έχει δικαίωμα να εκλέγεται ως μέλος του Δι-
οικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου.  Νοείται ότι κανένα μέλος 
έχει δικαίωμα ψήφου ή εκλογής, εκτός αν έχει τακτοποιημένες 
όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις του προς το Σύνδεσμο. 

9.2.4 Κάθε μέλος έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης προς το Διοικητικό 
Συμβούλιο, για αναστολή πληρωμής της ετήσιας συνδρομής του 
για λόγους απουσίας του από την Κύπρο ή οικονομικής αδυνα-
μίας ή άλλου σοβαρού λόγου.   

 Η απόφαση για αναστολή πληρωμής της ετήσιας συνδρομής 
λαμβάνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από γραπτή αίτη-
ση του μέλους. Σ αυτή την περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο 
μπορεί, κατά την κρίση του, να επιτρέψει στο μέλος να διατηρή-
σει το δικαίωμα ψήφου και εκλογής. 
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9.2.5 Τα επίτιμα μέλη μπορούν να έχουν δικαίωμα ψήφου και εκλο-
γής μόνο αν επιλέξουν να πληρώνουν κανονικά την ετήσια συν-
δρομή τους και πληρούν τα προσόντα του τακτικού μέλους.  

9.2.6 Κάθε μέλος έχει δικαίωμα αποχώρησής του από το Σύνδεσμο, 
μετά από γραπτή γνωστοποίησή του προς το Διοικητικό Συμ-
βούλιο.  Το Διοικητικό Συμβούλιο, στην αμέσως επόμενη συνε-
δρία του, από τη λήψη της γνωστοποίησης του μέλους, επικυ-
ρώνει την αποχώρηση του από το Σύνδεσμο, αφού προηγου-
μένως το μέλος έχει τακτοποιήσει όλες τις οικονομικές υποχρεώ-
σεις του προς το Σύνδεσμο. 

9.2.7 Από τη στιγμή που ένα άτομο έπαυσε να είναι μέλος του Συνδέ-
σμου για οποιονδήποτε λόγο (θάνατο, παραίτηση, αποβολή κτλ) 
δεν δικαιούται να εγείρει, ούτε αυτός ούτε οι νόμιμοι αντιπρόσω-
ποί του, οποιαδήποτε αξίωση ή δικαίωμα πάνω στην περιουσία 
του Συνδέσμου. 

 
ΑΡΘΡΟ 10ο: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ 

10.1 Σε περίπτωση που οποιοδήποτε μέλος έχει παραβεί οποιαδήπο-
τε πρόνοια του Καταστατικού ή άλλων Κανονισμών του Συνδέ-
σμου ή έχει συμπεριφερθεί με τρόπο ασυμβίβαστο προς τη φή-
μη, το καλό όνομα ή τους σκοπούς του Συνδέσμου, το  Διοικητι-
κό Συμβούλιο επιλαμβάνεται του θέματος σε ειδική συνεδρία, 
στην οποία το μέλος καλείται να παραστεί αυτοπροσώπως ή με 
δικηγόρο. 

 Για το σκοπό αυτό, μέσα σε διάστημα όχι λιγότερο από επτά (7) 
μερες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίας, το Διοικητικό 
Συμβούλιο επιδίδει γραπτή ειδοποίηση στο μέλος, στην οποία 
αναφέρεται/ονται με σαφήνεια το/τα επίδικο/α θέμα/τα.  

10.2 Μετά το τέλος της διαδικασίας ενώπιον του Διοικητικού Συμβου-
λίου, το μέλος και οποιοσδήποτε τρίτος αποχωρούν και το Συμ-
βούλιο αποφασίζει κατά πόσο η υπόθεση εναντίον του μέλους 
έχει αποδειχθεί.  Μια τέτοια απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία 
δύο τρίτων (2/3) των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβου-
λίου. 
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10.3 Σε περίπτωση λήψης απόφασης καταδικαστικής για το μέλος, το  
Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να επιβάλει τις πιο κάτω ποι-
νές: 

 Επίπληξη – Προειδοποίηση (με ή χωρίς δημοσίευση) 

 Αποβολή από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

 Προσωρινή αποβολή για περίοδο που δεν υπερβαίνει το 
ένα (1) έτος  

 Αποβολή για πάντα. 

10.4 Σε περίπτωση που στο μέλος επιβάλλεται η ποινή της προσωρι-
νής ή δια παντός αποβολής, το μέλος έχει το δικαίωμα, μέσα σε 
δεκατέσσερις (14) μέρες από την κοινοποίηση σε αυτό της 
ποινής, να υποβάλει έφεση κατά της απόφασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που το Συμβούλιο 
υποχρεούται να συγκαλέσει μέσα σε τριάντα (30) μέρες από την 
ημερομηνία λήψης της έφεσης του μέλους.   

 Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 
μπορούν να παραστούν αυτοπροσώπως ή με δικηγόρο. Η Γενι-
κή Συνέλευση μπορεί, με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των πα-
ρόντων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, να ακυρώσει ή να 
τροποποιήσει την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.  

10.5 Μέλος που έχει αποβληθεί (προσωρινά ή για πάντα) δεν έχει το 
δικαίωμα επιστροφής των χρημάτων που πλήρωσε προς το 
Σύνδεσμο για την εγγραφή του ή/και για τις ετήσιες συνδρομές 
του.   

10.6 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου μπορεί, μετά από σχετι-
κή απόφασή του να διαγράψει από το Μητρώο Μελών του Συν-
δέσμου, οποιοδήποτε μέλος καθυστερεί αδικαιολόγητα την κατα-
βολή οποιουδήποτε ποσού, το οποίο οφείλει στο Σύνδεσμο για 
περίοδο πέραν των δύο (2) χρόνων από την ημερομηνία που το 
ποσό αυτό κατέστη πληρωτέο.  

 Η απόφαση αυτή θα λαμβάνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, 
όχι ενωρίτερα από τις τριάντα (30) μέρες από την ημερομηνία 
που το Συμβούλιο έχει αποστείλει γραπτή προειδοποίηση στο 
μέλος αυτό, αναφορικά με την επικείμενη απόφασή του. 
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ΑΡΘΡΟ 11ο:  ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 

11.1 Ο Σύνδεσμος θα συνέρχεται στις ακόλουθες Γενικές Συνελεύ-
σεις: 

 ΠαγκύπριαΤακτική Γενική Συνέλευση 

 Παγκύπρια Έκτακτη Γενική Συνέλευση 

 Παγκύπρια Καταστατική Γενική Συνέλευση 

 Παγκύπρια Τακτική Γενική και Καταστατική Συνέλευση. 

11.2 Παγκύπρια Τακτική Γενική Συνέλευση 

11.2.1 Η Παγκύπρια Τακτική Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο 
όργανο του Συνδέσμου και οι αποφάσεις της υπερισχύουν των 
αποφάσεων άλλων οργάνων του Συνδέσμου.  Στην αρμοδιότητά 
της εμπίπτει και οποιαδήποτε άλλη εξουσία, που δεν ανατίθεται 
ρητά στο Καταστατικό σε άλλο όργανο του Συνδέσμου. 

11.2.2 Σύγκληση  

 Η Παγκύπρια Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται μια φορά 
το χρόνο, με μεγαλύτερο διάστημα μεταξύ δύο (2) Τακτικών Γενι-
κών Συνελεύσεων τους δεκαπέντε (15) μήνες.  

 Η Παγκύπρια Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο με γραπτή γνωστοποίηση προς τα μέλη, 
που αποστέλλεται εικοσιμία (21) τουλάχιστο μέρες ενωρίτερα και 
υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα του 
Συνδέσμου.   

11.2.3 Γνωστοποίηση 

  Η γνωστοποίηση σύγκλησης Παγκύπριας Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης περιλαμβάνει την ημερομηνία, τον τόπο και το χρό-
νο διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και την ημερήσια 
διάταξη.  

 Η γνωστοποίηση προς τα μέλη, γίνεται με ένα από τους ακόλου-
θους τρόπους: 

● Με γραπτή γνωστοποίηση, η οποία αποστέλλεται ταχυδρο-
μικά στην τελευταία γνωστή διεύθυνση του μέλους ή/και  
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● μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και  

● με ανακοίνωση στον ημερήσιο τύπο ή/και 

● με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου. 

 Παγκύπρια Τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί επίσης, να συγ-
κληθεί και μετά από απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Σ 
αυτή την περίπτωση η γνωστοποίηση προς τα μέλη γίνεται με 
τον ίδιο τρόπο. 

 Τυχαία παράλειψη επίδοσης γνωστοποίησης για σύγκληση Γενι-
κής Συνέλευσης σε οποιοδήποτε μέλος ή μη λήψη της γνωστο-
ποίησης, δεν καθιστά άκυρες τις εργασίες της Παγκύπριας Τακτι-
κής Γενικής Συνέλευσης. 

11.2.4 Συμμετοχή 

 Στην Παγκύπρια Τακτική Γενική Συνέλευση συμμετέχουν: 

● Όλα τα τακτικά μέλη του Συνδέσμου που έχουν τακτοποιημέ-
νες τις συνδρομές τους και οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις 
τους προς το Σύνδεσμο.   

και 
● όλα τα επίτιμα μέλη που εθελούσια καταβάλλουν κανονικά 

την ετήσια συνδρομή τους, σύμφωνα με το Άρθρο 8, παρά-
γραφος 8.1. 

 Τα μέλη που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές και τα επίτιμα 
μέλη του Συνδέσμου, μπορούν να παρακολουθήσουν τις εργα-
σίες της Παγκύπριας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ως παρατη-
ρητές. 

11.2.5 Ημερήσια διάταξη 

 Η ημερήσια διάταξη στην Παγκύπρια Τακτική Γενική Συνέλευση 
περιλαμβάνει τα πιο κάτω θέματα. 

1) Ανάγνωση και έγκριση των πρακτικών της προηγούμενης 
Παγκύπριας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και προηγούμε-
νων Παγκύπριων Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων – Απορ-
ρέοντα. 
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2) Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΜΜΗΚ-ΣΕΜ από 
τον Πρόεδρό του, για τα πεπραγμένα του προηγούμενου 
χρόνου – Συζήτηση και έγκριση της Έκθεσης. 

3) Οικονομική Έκθεση του προηγούμενου χρόνου από το Γενι-
κό Ταμία μαζί με τη σχετική Έκθεση των Ελεγκτών – Συζή-
τηση και έγκριση της Οικονομικής Έκθεσης. 

4) Διορισμός Ελεγκτών. 

5) Θέματα που υποβλήθηκαν κανονικά από τα μέλη για συζή-
τηση στην Παγκύπρια Τακτική Γενική Συνέλευση 

  Μέλη του Συνδέσμου μπορούν, μετά από γραπτή αίτησή 
τους προς το  Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι και επτά (7) μέρες 
πριν από τη Γενική Συνέλευση, να εγγράψουν θέμα/τα για 
συζήτηση στη Γενική Συνέλευση.   

6) Οποιοδήποτε άλλο θέμα που προκύπτει κατά τις εργασίες 
της Παγκύπριας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και μπορεί, 
μετά από απόφαση των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων με-
λών, να εξεταστεί στη Γενική Συνέλευση. 

7) Εκλογή νέων μελών του  Διοικητικού Συμβουλίου. 

8)  Αποφασίζει για την είσοδο ή αποβολή μέλους. 

9)  Αποφασίζει για την έγκριση του ισολογισμού 

10)  Αποφασίζει για την μεταβολή του σκοπού του Σωματείου, για 
την τροποποίηση του καταστατικού και για την διάλυση του 
Σωματείου όπως περιγράφεται αναλυτικά κατωτέρω.  

11)  Έχει την αρμοδιότητα της εποπτείας κατά του ελέγχου των 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και δικαιούται να παύσει 
τα μέλη αυτά όπως προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό. 

11.2.6 Αποφάσεις 

 Οι αποφάσεις στην Παγκύπρια Τακτική Γενική Συνέλευση λαμ-
βάνονται με πλειοψηφία.  Η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση των 
χεριών εκτός αν ζητηθεί μυστική ψηφοφορία από τον Πρόεδρο ή 
από το ένα τέταρτο (1/4) των παρόντων μελών.  Σε περίπτωση 
ισοψηφίας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει 
δεύτερη ή νικώσα ψήφο. 
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11.2.7 Απαρτία  

 Απαρτία υπάρχει όταν είναι παρόντες το ένα πέμπτο (1/5) του-
λάχιστο των μελών του Συνδέσμου, που έχουν τακτοποιημένες 
τις συνδρομές τους και οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις τους 
προς το Σύνδεσμο. 

 Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση 
αναβάλλεται για μισή (1/2) ώρα από την προκαθορισμένη ώρα 
έναρξης. Μετά την παρέλευση της μισής ώρας αρχίζουν κανονι-
κά οι εργασίες της Συνέλευσης, νοουμένου ότι τα παρόντα μέλη 
είναι τουλάχιστο είκοσι (20) άτομα.   

 Σε αντίθετη περίπτωση, η Γενική Συνέλευση αναβάλλεται για άλ-
λη ημερομηνία αλλά όχι ενωρίτερα της μιας εβδομάδας. Στην πε-
ρίπτωση αυτή η γνωστοποίηση προς τα μέλη μπορεί να γίνει τη-
λεφωνικά και οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης αρχίζουν κανο-
νικά, νοουμένου ότι είναι παρόντα είκοσι (20) τουλάχιστο μέλη.  

11.3 Παγκύπρια Έκτακτη Γενική Συνέλευση 

11.3.1 Η Παγκύπρια Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται για 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων για σημαντικά θέματα που 
αναφύονται κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ 
δύο (2) Παγκύπριων Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων. Για τις 
εργασίες της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης θα ισχύουν όλες οι 
διατάξεις που ισχύουν για τις Παγκύπριες Τακτικές Γενικές Συνε-
λεύσεις, με εξαίρεση τα πιο κάτω: 

11.3.1.1 Σύγκληση 
 Η Παγκύπρια Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται μετά 

από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή μετά από γρα-
πτή απαίτηση υπογραμμένη από δεκαπέντε (15) τουλάχιστο 
τακτικά μέλη του Συνδέσμου, στην οποία θα πρέπει να εξη-
γούνται οι λόγοι για τους οποίους ζητούν τη σύγκληση Έκτα-
κτης Γενικής Συνέλευσης. 

11.3.1.2 Γνωστοποίηση 
  Η Παγκύπρια Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται από 

το Διοικητικό Συμβούλιο με γραπτή γνωστοποίηση προς τα 
μέλη, η οποία αποστέλλεται δεκατέσσερις (14) τουλάχιστο μέ-



ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 
ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΣΜΜΗΚ-ΣΕΜ) 

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019                                            ΣΕΛΙΔΑ 21 ΑΠΟ 47 

ρες ενωρίτερα και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γενι-
κό Γραμματέα του Συνδέσμου. 

   Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο δεν συγκαλέσει 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση σε εικοσιμία (21) μέρες από τη λή-
ψη απαίτησης σύμφωνα με την παράγραφο 11.3.1.1, τα μέλη 
του Συνδέσμου που υποβάλλουν την απαίτηση, μπορούν οι 
ίδιοι να συγκαλέσουν τη Συνέλευση. 

11.3.1.3 Ημερήσια διάταξη 

 Οποιοδήποτε εγγεγραμμένο θέμα. 

 Οποιοδήποτε θέμα που προκύπτει και μπορεί να εξεταστεί 
ως θέμα από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, μετά από 
απόφαση των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων μελών της 
Συνέλευσης. 

11.4 Παγκύπρια Καταστατική Γενική Συνέλευση 

11.4.1 Η  Παγκύπρια Καταστατική Γενική Συνέλευση είναι η Συνέ-
λευση που εγκρίνει ή/και τροποποιεί το Καταστατικό του Συν-
δέσμου.  Για τις εργασίες της Καταστατικής Γενικής Συνέλευ-
σης θα ισχύουν όλες οι διατάξεις που ισχύουν για τις Παγκύ-
πριες Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις, με εξαίρεση τα πιο κάτω: 

11.4.1.1 Σύγκληση  
 Παγκύπρια Καταστατική Γενική Συνέλευση μπορεί να συγ-

κληθεί αυτούσια ή ταυτόχρονα με Παγκύπρια Τακτική ή Έκτα-
κτη Γενική Συνέλευση. 

11.4.1.2 Γνωστοποίηση 
 Απαιτείται γνωστοποίηση προς τα μέλη, εικοσιμία (21) τουλά-

χιστο μέρες πιο πριν. Μαζί με τη γνωστοποίηση προς τα με-
λη, αποστέλλονται και οι προτεινόμενες καταστατικές αλλα-
γές.   

11.4.1.3 Αποφάσεις 
 Οι αποφάσεις για τροποποίηση του Καταστατικού εγκρίνονται 

με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των παρόντων μελών.  Οι σκο-
ποί και στόχοι του Συνδέσμου τροποποιούνται με πλειοψηφία 
τριών τετάρτων (3/4) των μελών του Συνδέσμου.  
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11.5 Παγκύπρια Τακτική Γενική και Καταστατική Συνέλευση 

11.5.1 Παγκύπρια Τακτική Γενική Συνέλευση και Παγκύπρια Καταστα-
τική Γενική Συνέλευση μπορούν να συγκληθούν ταυτόχρονα 

11.6 Διαδικασία στις Γενικές Συνελεύσεις 

11.6.1 Ειδική θα θεωρείται κάθε εργασία η οποία διεξάγεται σε Παγ-
κύπρια Έκτακτη Γενική Συνέλευση και κάθε εργασία η οποία 
διεξάγεται σε Παγκύπρια Τακτική Γενική Συνέλευση με εξαίρε-
ση την εξέταση των λογαριασμών, των ισολογισμών και των 
εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, την 
εκλογή μελών του  Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση 
μελών τα οποία αποχωρούν, και το διορισμό και τον καθορισμό 
της αμοιβής των ελεγκτών. 

11.6.2 Στις Γενικές Συνελεύσεις, εκτός και αν προνοείται διαφορετικά 
στο Καταστατικό αυτό, το ένα πέμπτο (1/5) των μελών που 
έχουν τακτοποιημένες τις συνδρομές τους και οποιεσδή-
ποτε άλλες υποχρεώσεις τους προς το Σύνδεσμο, αποτε-
λεί απαρτία. 

11.6.3 Μετά παρέλευση μισής (1/2) ώρας από τον καθορισμένο χρόνο 
έναρξης της Συνέλευσης αν δεν υπάρχει απαρτία, η Συνέλευση 
που συγκαλείται κατόπιν αξίωσης των μελών για σύγκληση, θα 
διαλύεται.  

 Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, μετά από παρέλευση μι-
σής (1/2) ώρας από τον καθορισμένο χρόνο έναρξής της, η 
Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και αρχίζει 
τις εργασίες της, νοουμένου ότι παρευρίσκονται είκοσι 
(20) τουλάχιστο μέλη. 

11.6.4 Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει ο εκάστοτε Πρόεδρος του  
Διοικητικού Συμβουλίου και στην απουσία του ο Αντιπρόεδρος. 
Αν κανένας από τους δύο δεν είναι παρών μέσα σε δεκαπέντε 
(15) λεπτά από την ώρα που έχει καθοριστεί για τη Συνέλευση, 
Πρόεδρος της Συνέλευσης θα είναι ένα μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου το οποίο εκλέγεται από τα παρόντα μέλη του Διοι-
κητικού Συμβουλίου. 
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11.6.5 Σε περίπτωση που κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
δεν είναι πρόθυμο να προεδρεύσει στη Συνέλευση ή κανένα 
μελος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι παρόν μέσα σε δε-
καπέντε (15) λεπτά από την ώρα που έχει καθοριστεί για τη Συ-
νέλευση, τα παρόντα μέλη του Συνδέσμου εκλέγουν μεταξύ 
τους ένα μέλος ως Πρόεδρο της Συνέλευσης. 

11.6.6 Ο Πρόεδρος μπορεί, με τη συγκατάθεση οποιασδήποτε Συνέ-
λευσης στην οποία υπάρχει απαρτία, αφού πάρει οδηγίες γι 
αυτό από τη Συνέλευση, να αναβάλλει τη Συνέλευση από και-
ρού εις καιρό και από τόπο σε τόπο. 

 Σε Συνέλευση όμως που έχει προέλθει από μια τέτοια αναβολή, 
δεν μπορεί να διεξαχθεί εργασία άλλη εκτός από εκείνη η 
οποία είχε μείνει ασυμπλήρωτη κατά τη Συνέλευση που ανα-
βλήθηκε. 

 Σε περίπτωση που Συνέλευση αναβάλλεται για τριάντα (30) ή 
περισσότερες μέρες, θα δίνεται γνωστοποίηση προς τα μέλη 
για τη σύγκληση της Συνέλευσης που αναβλήθηκε, όπως και 
στην περίπτωση της αρχικής Συνέλευσης.  

11.6.7 Σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση, για ψήφισμα που τίθεται σε 
ψηφοφορία λαμβάνεται απόφαση με ανάταση των χεριών, 
εκτός αν πριν από την ανακοίνωση του αποτελέσματος της 
ανάτασης των χεριών ή κατ αυτή, ζητηθεί από τον Πρόεδρο ή 
από τρία (3) τουλάχιστο μέλη που παρευρίσκονται αυτοπρο-
σώπως, η διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας. 

 Εκτός κι αν ζητηθεί μυστική ψηφοφορία, δήλωση από τον 
Πρόεδρο ότι ψήφισμα εγκρίθηκε με ανάταση των χεριών ή εγ-
κρίθηκε ομόφωνα ή με ειδική πλειοψηφία και καταχωρήθηκε 
στα πρακτικά της Συνέλευσης, αποτελεί τελειωτική μαρτυρία 
για το γεγονός, χωρίς ανάγκη απόδειξης ούτε για τον αριθμό 
ούτε για την αναλογία των ψήφων οι οποίες δόθηκαν υπέρ ή 
κατά του ψηφίσματος αυτού.  

 Αίτημα για διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας σε Γενική Συνέλευ-
ση, μπορεί να αποσυρθεί.   

11.6.8 Εκτός και αν προνοείται διαφορετικά στο Άρθρο 11, παράγρα-
φος 11.6.11 του Καταστατικού, μυστική ψηφοφορία που έχει 
δεόντως ζητηθεί, θα διεξάγεται με τον τρόπο που θα καθορίζει 
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ο Πρόεδρος και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας θα θεωρείται 
ως το ψήφισμα της Συνέλευσης στην οποία ζητήθηκε η μυστική 
ψηφοφορία.  

11.6.9 Σε περίπτωση ισοψηφίας, είτε η ψηφοφορία γίνεται με 
ανάταση των χεριών είτε με μυστική ψηφοφορία, ο Πρόε-
δρος της Συνέλευσης δικαιούται και δεύτερη ή νικώσα 
ψήφο.  

11.6.10 Μυστική ψηφοφορία που ζητείται πάνω στο θέμα της εκλογής 
Προέδρου της Συνέλευσης, όταν απουσιάζουν ο Πρόεδρος και 
ο Αντιπρόεδρος ή πάνω σε θέμα αναβολής, θα διεξάγεται αμέ-
σως, ενώ πάνω σε οποιοδήποτε άλλο θέμα θα διεξάγεται σε 
χρόνο που καθορίζει ο Πρόεδρος της Συνέλευσης.  Οποιαδή-
ποτε εργασία, άλλη από εκείνη για την οποία ζητήθηκε μυστική 
ψηφοφορία, μπορεί να συνεχιστεί με τη διεξαγωγή της ψηφο-
φορίας να εκκρεμεί. 

11.6.11 Εφόσον τηρούνται οι διατάξεις του Νόμου, γραπτή απόφαση 
υπογραμμένη από όλα τα μέλη που δικαιούνται κάθε φορά να 
λαμβάνουν γνωστοποίηση για τις Γενικές Συνελεύσεις και να 
παρευρίσκονται και να ψηφίζουν σ αυτές, θα είναι εξίσου ισχυ-
ρή και έγκυρη σαν να λαμβανόταν σε Γενική Συνέλευση του 
Συνδέσμου που συγκλήθηκε και συγκροτήθηκε δεόντως για το 
σκοπό αυτό. 

11.6.12 Στα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων καταχωρείται το 
αποτέλεσμα κάθε ψηφοφορίας με τον αριθμό των ψήφων 
υπέρ, τον αριθμό των ψήφων κατά και τις αποχές. 

 
11.711.7 Σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση μέλος δεν δικαιούται 

να συμμετέχει ούτε στη συζήτηση ούτε στη ψηφοφορία 
εάν η απόφαση που θα ληφθεί αφορά την διενέργεια 
δικαιοπραξίας ή την έγερση ή κατάργηση δίκης μεταξύ του 
Σωματείου και του εν λόγω μέλους ή του συζύγου αυτού ή 
συγγενή αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τον 
τρίτου βαθμού συγγένειας ή την επιχείρηση δικαιοπραξίας 
μεταξύ του σωματείου και εταιρείας προσωπικής ή 
κεφαλαιουχικής, στην οποία ή στη διοίκηση της οποίας 
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συμμετέχει το μέλος αυτό ή σύζυγος ή συγγενής αυτού εξ 
αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού συγγενείς. 

 
ΑΡΘΡΟ 12ο: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

12.1 Ο Σύνδεσμος θα διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που θα 
αποτελείται από δέκα (10) μέλη.  Ο αριθμός των μελών του 
μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί κατά ένα (1) ή δύο (2), μετά 
από απόφαση του Συμβουλίου.  

 Μείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γί-
νεται μόνο υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 12.3. 

12.2 Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής 
(2 χρόνια). Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται 
εναλλάξ τα μισά κάθε χρόνο (τα πέντε), από την Παγκύ-
πρια Τακτική Γενική Συνέλευση. 

12.3 Θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου θα χηρεύει όταν το 
μέλος: 

12.3.1 Παραιτηθεί από μέλος του Συνδέσμου. 

12.3.2 Παραιτηθεί από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 

12.3.3 Απουσιάζει από τρεις (3) συνεχείς συνεδρίες του Διοικητικού 
Συμβουλίου, χωρίς δικαιολογία. 

12.3.4 Αποβληθεί από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από μέλος 
του Συνδέσμου προσωρινά ή μόνιμα, μετά από απόφαση σχε-
τική με πειθαρχικό παράπτωμα.  

12.4 Για να εκλεγεί ένα άτομο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Συνδέσμου, πρέπει: 

12.4.1 Να είναι τακτικό μέλος του Συνδέσμου ή επίτιμο μέλος που 
έχει επιλέξει εθελούσια να πληρώνει κανονικά την ετήσια συν-
δρομή του και πληροί τα προσόντα του τακτικού μέλους, σύμ-
φωνα με το Άρθρο 8, παράγραφος 8.1 του Καταστατικού, νο-
ουμένου ότι έχει τακτοποιημένες τις συνδρομές του και οποιεσ-
δήποτε άλλες υποχρεώσεις του προς το Σύνδεσμο. 
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12.4.2 Να έχει υποβάλει υποψηφιότητα στο Γενικό Γραμματέα του 
Συνδέσμου, κατά τη διάρκεια της Παγκύπριας Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης.  

 Το δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας στις Παγκύπριες Τακτι-
κές Γενικές Συνελεύσεις των μελών του Συνδέσμου οι οποίοι 
αναφέρονται στην παράγραφο 12.4.1 πιο πάνω, ισχύει χωρίς 
περιορισμούς θητειών. 

12.4.3 Οποιοδήποτε μέλος του Συνδέσμου που δεν έχει ακολουθήσει 
την πιο πάνω διαδικασία, δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του Δι-
οικητικού Συμβουλίου. 

12.5 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, από καιρού εις καιρό, με συ-
νηθισμένη απόφασή του να αυξάνει ή να μειώνει τον αριθμό 
των μελών του κατά ένα (1) ή δύο (2). 

12.6 Το Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει εξουσία οποιαδήποτε στιγμή, 
και από καιρού εις καιρό, να διορίζει οποιοδήποτε μέλος του 
Συνδέσμου ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είτε για να 
συμπληρώσει έκτακτη χηρεύουσα θέση είτε για να αυξήσει τον 
αριθμό των υπαρχόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, 
αλλά οποιαδήποτε στιγμή ο συνολικός αριθμός των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου δεν πρέπει να υπερβαίνει τον αριθμό 
που ορίζεται από το Καταστατικό. 

 Η πλήρωση έκτακτης χηρεύουσας θέσης θα συμπληρώνεται 
από τους επιλαχόντες, κατά σειρά επιτυχίας στην τελευταία 
εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου. Οποιοδήποτε μέλος του 
Συνδέσμου διορίζεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με 
αυτό τον τρόπο, θα κατέχει το αξίωμά του μέχρι το τέλος της 
θητείας του  Διοικητικού Συμβουλίου και τότε θα δικαιούται να 
επανεκλεγεί.  

12.7 Παρά την ύπαρξη οποιασδήποτε άλλης διάταξης στο Καταστα-
τικό, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με συνηθισμένη απόφα-
σή του, να παύσει οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβου-
λίου πριν από τη λήξη της θητείας του, αφού προηγουμένως 
έχει επιδώσει ειδική γνωστοποίηση στο μέλος αυτό.  

 Σ αυτή την περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με συ-
νηθισμένη απόφασή του, να διορίσει άλλο μέλος του Συνδέ-
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σμου για αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου 
που έχει παυθεί από το αξίωμά του, σύμφωνα με το Άρθρο 12, 
παράγραφος 12.7. 

 Χωρίς να επηρεάζει τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, 
σύμφωνα με το Άρθρο 12, παράγραφος 12.6, ο Σύνδεσμος 
μπορεί σε Γενική Συνέλευση να διορίζει οποιοδήποτε μέλος ως 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είτε για να συμπληρώσει 
έκτακτη χηρεύουσα θέση είτε ως επιπρόσθετο μέλος του Διοι-
κητικού Συμβουλίου. Το μέλος που έχει διοριστεί με αυτό τον 
τρόπο για να συμπληρώσει την καινή θέση, θα κατέχει το αξίω-
μά του μέχρι το τέλος της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου 
και τότε θα δικαιούται να επανεκλεγεί. 

12.8 Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτική συνεδρία μια 
(1) τουλάχιστο φορά το μήνα, έκτακτα όσες φορές ο Πρόεδρος 
το θεωρήσει αναγκαίο, ή μετά από απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου σε προηγούμενη συνεδρία του ή μετά από γραπτή 
αίτηση προς το Γενικό Γραμματέα, των δύο τρίτων (2/3) των 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.. 

12.9 Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλείται από το Γενι-
κό Γραμματέα, μετά από συνεννόηση με τον Πρόεδρο του 
Διοικητικού Συμβουλίου ή μετά από απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου σε προηγούμενη συνεδρία του ή μετά από γρα-
πτή αίτηση των δύο τρίτων (2/3) των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

12.10 Στις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου υπάρχει απαρτία, 
όταν ο αριθμός των παρόντων μελών είναι ίσος ή μεγαλύτερος 
του ενός δευτέρου (1/2) του αριθμού των μελών του Διοι-
κητικού Συμβουλίου.  Σε περίπτωση που μετά από παρέλευση 
μισής ώρας (1/2) δεν υπάρχει απαρτία, η συνεδρία αναβάλ-
λεται. 

12.11 Σε κάθε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου θα τηρούνται 
πρακτικά, στα οποία θα καταχωρούνται: 

12.11.1 Τα ονόματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι 
παρόντα. 
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12.11.2 Τα ονόματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που απου-
σιάζουν. 

12.11.3 Όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά 
τη συνεδρία και οι αποφάσεις που λήφθηκαν.  Το πρώτο θέμα 
σε κάθε συνεδρία θα είναι η «Ανάγνωση και έγκριση των 
πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίας – Απορρέοντα». 

12.11.4 Απολογισμός των ενεργειών και δράσεων που έχουν αναληφ-
θεί για προώθηση/υλοποίηση των αποφάσεων οι οποίες λήφ-
θηκαν σε προηγούμενες συνεδρίες. 

 Τα πρακτικά κάθε συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου,  
υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα και 
από όλα τα παρόντα μέλη στη συνεδρία. 

12.12 Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με 
πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος έχει δεύ-
τερη ή νικώσα ψήφο, εκτός από περιπτώσεις που αφο-
ρούν θέματα προσωπικής φύσης.  

 
ΑΡΘΡΟ 13ο: ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

13.1 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται με καθολική 
ψηφοφορία από όλα τα τακτικά μέλη και τα επίτιμα μέλη που 
προέρχονται από τα τακτικά μέλη του Συνδέσμου, τα οποία 
έχουν τακτοποιημένες τις υποχρεώσεις τους προς το Σύνδε-
σμο. 

13.2 Μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων, ο Γενικός Γραμματέας 
μεριμνά αμέσως για την εκτύπωση του ψηφοδελτίου.  

 Στο ψηφοδέλτιο εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβου-
λίου, οι υποψήφιοι τοποθετούνται κατ αλφαβητική σειρά 
του επιθέτου.   

 Η όλη προετοιμασία ελέγχεται και επικυρώνεται από το Διοικη-
τικό Συμβούλιο.  Αφού εξαντληθούν τα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης της Παγκύπριας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ακο-
λουθεί η διαδικασία εκλογής των μελών του νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου, ως εξής: 

13.2.1 Ο Πρόεδρος αναγγέλλει προς τα μέλη τα ονόματα των υποψη-
φίων.  
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● Αν ο αριθμός των υποψηφίων είναι ίσος με τον αριθμό των 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που προνοεί το Κατα-
στατικό, οι υποψήφιοι ανακηρύσσονται ως εκλεγέντες. 

● Αν ο αριθμός των υποψηφίων είναι μεγαλύτερος από τον 
αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που προ-
νοεί το Καταστατικό, η Παγκύπρια Τακτική Γενική Συνέ-
λευση εκλέγει, από μέλη που δεν είναι υποψήφιοι, 3μελή 
Εφορευτική Επιτροπή για τη διεξαγωγή της διαδικασίας 
των εκλογών.  

13.2.2 Η Εφορευτική Επιτροπή παραλαμβάνει από τον Πρόεδρο και 
το Γενικό Γραμματέα: 

● Καθορισμένο αριθμό ψηφοδελτίων που φέρουν τη σφραγίδα 
του ΣΜΜΗΚ-ΣΕΜ και τις υπογραφές του Προέδρου και του 
Γενικού Γραμματέα. 

● Κατάλογο των μελών του ΣΜΜΗΚ-ΣΕΜ που έχουν δικαίω-
μα ψήφου, σφραγισμένο με τη σφραγίδα του Συνδέσμου. 

13.2.3 Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει ώστε η ψηφοφορία να είναι 
μυστική και αδιάβλητη. 

13.2.4 Κάθε μέλος του Συνδέσμου που έχει δικαίωμα ψήφου, ψηφίζει 
μόνο τρεις (3) από τους υποψηφίους. 

13.2.5 Μετά το πέρας της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή ανοί-
γει την κάλπη και αρχίζει την καταμέτρηση των ψήφων. 

13.2.6 Η Εφορευτική Επιτροπή απορρίπτει σαν άκυρο κάθε ψηφοδέλ-
τιο, όταν: 

● Δεν είναι σφραγισμένο σύμφωνα με το Άρθρο 13, παράγρα-
φος 13.2.2. 

● Φέρει οποιοδήποτε γράμμα ή σημείο που φανερώνει την 
ταυτότητα του εκλογέα. 

● Είναι αδύνατο να εξακριβωθεί η θέληση του ψηφοφόρου 
 και όταν 

● ο εκλογέας ψήφισε μεγαλύτερο αριθμό υποψηφίων, απ 
όσους προνοεί το Καταστατικό.  
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13.2.7 Μετά τη διαλογή των ψήφων η Εφορευτική Επιτροπή συντάσ-
σει πρακτικό, στο οποίο αναγράφονται: 

● Ο αριθμός των ψηφισάντων  

● Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων 

● Ο αριθμός των άκυρων ψηφοδελτίων 

● Ο αριθμός των λευκών ψηφοδελτίων 

● Ο αριθμός των ψήφων που έλαβε ο κάθε υποψήφιος 

● Τα ονόματα των εκλεγέντων. 

 Το πρακτικό, αφού υπογραφεί από τα μέλη της Εφορευτικής 
Επιτροπής, επισυνάπτεται στα πρακτικά της Παγκύπριας Τακ-
τικής Γενικής Συνέλευσης. 

13.2.8 Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ υποψηφίων, η εκλογή γίνε-
ται με κλήρωση.  

 
ΑΡΘΡΟ 14ο: ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
   ΣΕ ΣΩΜΑ 

14.1 Μέσα σε επτά (7) το αργότερο εργάσιμες μέρες από την Πα-
γκύπρια Τακτική Γενική Συνέλευση, τα εκλεγέντα μέλη του Διοι-
κητικού Συμβουλίου συνέρχονται στην πρώτη συνεδρία τους 
και εκλέγουν μεταξύ τους ένα από αυτά ως Πρόεδρο, ένα ως 
Αντιπρόεδρο, ένα ως Γενικό Γραμματέα, ένα ως Γενικό Ορ-
γανωτικό Γραμματέα, ένα ως Γενικό Ταμία και ένα ως Γραμ-
ματέα Δημόσιων και Διεθνών Σχέσεων. 

14.2 Τη συνεδρία αυτή συγκαλεί και προεδρεύει ο πλειοψηφίσας 
στις εκλογές Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση ισοψη-
φίας, τη συνεδρία συγκαλεί και προεδρεύει ο μεγαλύτερος στην 
ηλικία από τους πλειοψηφίσαντες. 

14.3 Η εκλογή των αξιωματούχων του Διοικητικού Συμβουλίου γίνε-
ται με μυστική ψηφοφορία και απαιτεί απόλυτη πλειοψηφία των 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.  Όταν οι δύο πρώτες ψη-
φοφορίες αποβούν άκαρπες, στην τρίτη ψηφοφορία εκλέγεται 
αυτός που έχει τη σχετική πλειοψηφία.   
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 Σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή γίνεται με κλήρωση. Σε πε-
ρίπτωση που κενώνεται οποιαδήποτε θέση αξιωματούχου του 
Διοικητικού Συμβουλίου, η θέση αυτή συμπληρώνεται σύμφω-
να με τη διάταξη αυτή. 

14.4 Όταν επτά (7) ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
ζητήσουν γραπτώς τη μερική η γενική ανασύσταση του Διοικη-
τικού Συμβουλίου, τότε συγκαλείται νέα συνεδρία στην οποία 
εκλέγονται αξιωματούχοι σύμφωνα με το παρόν άρθρο. 

14.5 Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διε-
τής (2 χρόνια) και θα λήγει με την ολοκλήρωση των εργα-
σιών της μεθεπόμενης Παγκύπριας Τακτικής Γενικής Συνέ-
λευσης. 

 Οποιαδήποτε έκτακτη χηρεύουσα θέση στο Διοικητικό Συμβού-
λιο θα συμπληρώνεται για το τρέχον έτος, με τον ίδιο τρόπο, 
κατά την επόμενη μετά τη χηρεία του αξιώματος συνεδρία του 
Διοικητικού Συμβουλίου.  Για το σκοπό αυτό θα δίνεται ειδική 
γνωστοποίηση σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

 
ΑΡΘΡΟ 15ο: ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου: 

15.1 Μπορεί να ασκεί όλες τις εξουσίες του Συνδέσμου, με εξαίρεση 
εκείνες οι οποίες σύμφωνα με το Νόμο ή το Καταστατικό πρέ-
πει να ασκούνται από τη Γενική Συνέλευση, και εφόσον τηρού-
νται οι διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού ή και άλλων 
κανονισμών που θεσπίζονται από το Σύνδεσμο σε Γενική Συνέ-
λευση. 

15.2 Καταβάλλει κάθε προσπάθεια και φροντίδα και παίρνει τις 
αναγκαίες αποφάσεις για προώθηση των σκοπών και των 
στόχων του Συνδέσμου, που καθορίζονται στο Καταστατικό και 
στον περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για άλλα συναφή 
θέματα Νόμο του 2017. 

15.3 Διαχειρίζεται τα χρήματα και άλλα περιουσιακά στοιχεία του 
Συνδέσμου, με τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται η οικονομική 



ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 
ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΣΜΜΗΚ-ΣΕΜ) 

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019                                            ΣΕΛΙΔΑ 32 ΑΠΟ 47 

ευρωστία του Συνδέσμου και να προωθείται η επίτευξη των 
σκοπών και των στόχων του. 

15.4 Εκτελεί τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και χαράσσει 
τη γενική πολιτική του Συνδέσμου, πάνω σε θέματα, ζητήματα 
και αιτήματα με βάση τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.  

15.5 Μπορεί να διορίζει με πληρεξούσιο έγγραφο, οποιαδήποτε 
εταιρεία, οίκο, πρόσωπο ή σώμα προσώπων, ως πληρεξούσιο 
του Συνδέσμου για τέτοιους σκοπούς και με τέτοιες εξουσίες 
και δικαιώματα, όχι όμως πέραν εκείνων για τα οποία έχει 
εξουσία το Διοικητικό Συμβούλιο ή που ασκούνται από αυτό με 
βάση το Καταστατικό, και για τέτοια περίοδο και με τέτοιους 
όρους όπως το Συμβούλιο κρίνει χρήσιμο.   

 Οποιαδήποτε πληρεξούσια έγγραφα δυνατό να περιέχουν 
πρόνοιες για την προστασία και διευκόλυνση προσώπων, τα 
οποία διαπραγματεύονται με οποιοδήποτε τέτοιο πληρεξούσιο, 
όπως το Συμβούλιο κρίνει χρήσιμο.   

15.6 Μπορεί, από καιρού εις καιρό και σε οποιοδήποτε χρόνο, να 
διορίσει οποιοδήποτε πρόσωπο ή πρόσωπα ως υπάλληλο ή 
υπαλλήλους του Συνδέσμου για τέτοια περίοδο και με τέτοιους 
όρους αμοιβής όπως θεωρεί ορθό και σύμφωνα με τους όρους 
οποιασδήποτε συμφωνίας συνάψει σε οποιαδήποτε ιδιαίτερη 
περίπτωση. 

 Μπορεί επίσης να ανακαλέσει τέτοιο διορισμό ή να διαφορο-
ποιήσει τους όρους απασχόλησης, όπως κρίνει ότι είναι ανα-
γκαίο για την πιο ομαλή και αποδοτική λειτουργία του Συνδέ-
σμου. 

15.7 Γραπτή απόφαση υπογραμμένη από όλα τα μέλη του Διοικη-
τικού Συμβουλίου τα οποία εκάστοτε δικαιούνται να λαμβάνουν 
γνώση για τις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου, θα είναι 
έγκυρη όπως ακριβώς αν είχε εγκριθεί σε συνεδρία του 
Συμβουλίου, που είχε συγκληθεί και συγκροτηθεί κανονικά. 

15.8 Αποφασίζει και ορίζει από καιρού εις καιρό, τον τρόπο με τον 
οποίο θα υπογράφονται, εκδίδονται, γίνονται αντικείμενα από-
δοχής, οπισθογραφούνται ή εκτελούνται με άλλον τρόπο ανά-
λογα με την περίπτωση, τραπεζικές επιταγές, γραμμάτια, γραμ-
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μάτια σε διαταγή, διατακτικές, συναλλαγματικές και άλλα μετα-
βιβάσιμα έγγραφα, όπως επίσης και αποδείξεις για χρηματικά 
ποσά που πληρώνονται στο Σύνδεσμο.  

15.9 Μπορεί να διορίσει επιτροπή ή επιτροπές, οι οποίες θα αποτε-
λούνται από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή από μέλη του 
Συνδέσμου συμπεριλαμβανομένων και μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου, όπως κρίνει ορθό, στις οποίες αναθέτει οποιεσ-
δήποτε από τις εξουσίες του.  Οποιαδήποτε επιτροπή που θα 
συσταθεί με τον τρόπο αυτό, κατά την άσκηση των εξουσιών 
που της έχουν ανατεθεί, θα συμμορφώνεται με οποιουσδήποτε 
κανονισμούς τους οποίους το Διοικητικό Συμβούλιο θα εγκρίνει 
για το σκοπό αυτό. 

 Καθεμιά από τις επιτροπές που διορίζεται για τον πιο πάνω 
σκοπό, μπορεί να εκλέξει Πρόεδρο των συνεδριών της. Αν δεν 
εκλέξει Πρόεδρο ή αν κατά τη συνεδρία της ο Πρόεδρος δεν 
είναι παρών, τότε μετά από παρέλευση δέκα (10) λεπτών από 
τον καθορισμένο χρόνο έναρξης της συνεδρίας, τα παρόντα 
μέλη της επιτροπής εκλέγουν μεταξύ τους ένα ως Πρόεδρο της 
συνεδρίας.   

 Κάθε επιτροπή, μπορεί να συνέρχεται και να αναβάλλει τη 
συνεδρία της όπως κρίνει ορθό.  Ζητήματα που εγείρονται σε 
οποιαδήποτε συνεδρία της επιτροπής, θα αποφασίζονται με 
πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας 
ο Πρόεδρος θα έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο. 

15.10 Μεριμνά ώστε να καταχωρούνται σε πρακτικά: 

15.10.1 Κάθε διορισμός αξιωματούχων που γίνεται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο. 

15.10.2 Τα ονόματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι 
παρόντα σε κάθε συνεδρία του Συμβουλίου και οποιασδήποτε 
επιτροπής από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

15.10.3 Κάθε απόφαση ή/και εργασία των Γενικών Συνελεύσεων του 
Συνδέσμου, των συνεδριών του Διοικητικού Συμβουλίου και 
των συνεδριών των επιτροπών από μέλη του Διοικητικού Συμ-
βουλίου. 
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 Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο παρευρίσκε-
ται σε οποιαδήποτε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε 
συνεδρία οποιασδήποτε επιτροπής από μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, θα υπογράφει τα πρακτικά της συνεδρίας στην 
οποία ήταν παρών.  

 
15.11:  Το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου υποχρεούται να 

τηρεί πλήρως ενημερωμένο μητρώο των μελών του, το 
οποίο επικαιροποιείται τουλάχιστον κατ’ έτος και είναι 
διαθέσιμο προς επιθεώρηση από τον Έφορο και προς 
οποιοδήποτε τρίτο έχει έννομο συμφέρον.   
 

15.12: 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.  

 
15.13: Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται μετά τη 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.  

 
15.14: 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 Σωματείου, με τα αντίστοιχα 
αξιώματα τους και τα στοιχεία επικοινωνίας τους.  
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 (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 Σωματείου, της νέας 
διεύθυνσης ή/και τα νέα στοιχεία επικοινωνίας αμέσως 
μόλις επέλθει η αλλαγή.  

 
15.15: Δικαιοπραξίες οι οποίες διενεργούνται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Σωματείου εντός των ορίων της εξουσίας 
του δεσμεύουν το Σωματείο.  

 
15.16: 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 σωματείου 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 σωματείου και εταιρείας, 
προσωπικής ή κεφαλαιουχικής, στην οποία ή στη 
διοίκηση της οποία συμμετέχει το μέλος αυτό ή σύζυγος ή 
συγγενής αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του 
τρίτου βαθμού. 

 
ΑΡΘΡΟ 16ο: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

16.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια (1) φορά το 
μήνα, έκτακτα όσες φορές ο Πρόεδρος το θεωρήσει αναγκαίο ή 
μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε προηγούμε-
νη συνεδρία του ή μετά από γραπτή αίτηση προς το Γενικό 
Γραμματέα, των δύο τρίτων (2/3) των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει 
έγκυρα, όταν ο αριθμός των παρόντων μελών είναι ίσος ή με-
γαλύτερος του ενός δευτέρου (1/2) του αριθμού των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 
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 Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με 
πλειοψηφία.  Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος έχει 
δεύτερη ή νικώσα ψήφο, εκτός από περιπτώσεις που 
αφορούν θέματα προσωπικής φύσης. 

16.2 Συντάσσει τον προϋπολογισμό του Συνδέσμου. 

16.3 Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των Γενικών Συνελεύσεων, 
Τακτικών και Έκτακτων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρό-
ντος Καταστατικού. 

16.4 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου που προκύπτει από 
τις αρχαιρεσίες της Παγκύπριας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 
κατά την οποία τίθενται για πρώτη φορά σε ισχύ οι πρόνοιες 
του νέου Καταστατικού, καταρτίζει Στρατηγικό Σχέδιο περαιτέ-
ρω βελτίωσης και ανάπτυξης του Συνδέσμου με διετή (2 χρό-
νια) ή τριετή (3 χρόνια) ορίζοντα εφαρμογής, καθώς και Πρό-
γραμμα Υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου. 

 Τα διαδοχικά Διοικητικά Συμβούλια της χρονικής περιόδου 
στην οποία αναφέρονται το Στρατηγικό Σχέδιο και το Πρόγραμ-
μα Υλοποίησής του, δεσμεύονται να προωθήσουν τη βέλτιστη 
δυνατή υλοποίηση των προνοιών του Στρατηγικού Σχεδίου και 
των χρονοδιαγραμμάτων του Προγράμματος Υλοποίησής του.   

16.5 Σε περίπτωση που υπάρχει οποιαδήποτε χηρεύουσα θέση 
στους κόλπους του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη 
του Συμβουλίου μπορούν να ενεργούν ανεξάρτητα.  Αν και 
εφόσον όμως ο αριθμός τους ελαττωθεί κάτω από τον αριθμό 
που ορίζεται από το Καταστατικό για την αναγκαία απαρτία του 
Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη του Συμβουλίου που παραμέ-
νουν, μπορούν να ενεργήσουν για το σκοπό αύξησης του αρι-
θμού των μελών του Συμβουλίου στον αριθμό που ορίζεται 
από το Καταστατικό ή για το σκοπό σύγκλησης Γενικής Συνέ-
λευσης του Συνδέσμου, όχι όμως για οποιοδήποτε άλλο σκο-
πό. 

16.6 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καταρτίζει επιτροπές, όπως 
φαίνεται πιο κάτω, στις οποίες να αναθέτει οποιεσδήποτε από 
τις εξουσίες του.  Οι επιτροπές αυτές μπορεί να απαρτίζονται 
από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή από μέλη του Συνδέ-



ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 
ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΣΜΜΗΚ-ΣΕΜ) 

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019                                            ΣΕΛΙΔΑ 37 ΑΠΟ 47 

σμου συμπεριλαμβανομένων και μελών του  Διοικητικού Συμ-
βουλίου, όπως το Συμβούλιο κρίνει σκόπιμο: 

● Επιτροπή Καταστατικού και Νομοθεσίας. 

● Επιτροπή Έκδοσης του περιοδικού «ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 
ΝΕΑ». 

● Επιτροπή Δημόσιων Σχέσεων και Μέσων Μαζικής Επικοι-
νωνίας (ΜΜΕ). 

● Επιτροπή Ανάπτυξης Σχέσεων με τους Μηχανικούς στον 
Ιδιωτικό Τομέα (βιομηχανία, εμπόριο, τράπεζες, τουριστική 
βιομηχανία). 

● Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων.  

● Επιτροπή Θεμάτων ΕΤΕΚ. 

● Επιτροπή Διαλέξεων-Ημερίδων-Σεμιναρίων-Συνεδρίων και 
Συμποσίων.  

● Επιτροπή Θεμάτων Βιομηχανίας, η οποία να ασχολείται με 
θέματα Μηχανολογικής Μηχανικής, κυρίως. 

● Επιτροπή Θεμάτων Παιδείας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.  

● Επιτροπή Θεμάτων Ασφάλειας, Προστασίας, Υγείας και Πε-
ριβάλλοντος. 
 

ΑΡΘΡΟ 17ο: ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

17.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου κηρύσσει κενή τη θέ-
ση οποιουδήποτε μέλους του, αν το μέλος αυτό: 

17.1.1 Παύσει να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 

17.1.2 Παραιτηθεί από τα αξιώματά του, μετά από γραπτή γνωστο-
ποίησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο. 

17.1.3 Αποκλειστεί του δικαιώματός του να είναι μέλος του Συνδέ-
σμου.  

17.1.4 Απουσιάσει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς συνεδρίες 
του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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17.1.5 Απουσιάζει για έξι (6) συνεχείς μήνες από συνεδρίες του Διοι-
κητικού Συμβουλίου.  

 
ΑΡΘΡΟ 18ο: ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ 
   ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

18.1 Εξουσίες και καθήκοντα του Προέδρου 

 

 

 Ο Πρόεδρος:. 

18.1.1 Προεδρεύει και κατευθύνει τις εργασίες του Συνδέσμου, του 
Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων. 

18.1.2 Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας εκπροσωπούν το Σύν-
δεσμο οπουδήποτε χρειαστεί.  

18.1.3 Συγκαλεί με το Γενικό Γραμματέα, τις συνεδρίες του Διοικητικού 
Συμβουλίου και τις Γενικές Συνελεύσεις.  Οι συνεδρίες του Δι-
οικητικού Συμβουλίου γίνονται με γραπτή πρόσκληση πέντε (5) 
τουλάχιστο μέρες πιο πριν, εκτός από εξαιρετική, έκτακτη 
περίπτωση.  Στην πρόσκληση ορίζονται ο τόπος, ο χρόνος και 
τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίας. 

18.1.4 Υπογράφει μαζί με το Γενικό Γραμματέα, τα πρακτικά των Γενι-
κών Συνελεύσεων και των συνεδριών του Διοικητικού Συμβου-
λίου.  

18.1.5 Υπογράφει μαζί με το Γενικό Γραμματέα, κάθε έγγραφο που 
αποστέλλει το Διοικητικό Συμβούλιο. 

18.1.6 Ο Πρόεδρος είναι γενικά υπεύθυνος για την υλοποίηση των 
αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων, των συνεδριών του Δι-
οικητικού Συμβουλίου και των προνοιών του διετούς (2 χρόνια) 
ή τριετούς (3 χρόνια) Στρατηγικού Σχεδίου περαιτέρω βελτίω-
σης και ανάπτυξης του Συνδέσμου, τον ορθό καταμερισμό των 
εργασιών του Συνδέσμου και γενικά για την ομαλή και αποδοτι-
κή λειτουργία του Συνδέσμου. 
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18.1.7 Ο Πρόεδρος είναι υπεύθυνος για την ετοιμασία και την παρου-
σίαση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Πα-
γκύπρια Τακτική Γενική Συνέλευση.  

18.2 Εξουσίες και καθήκοντα του Αντιπροέδρου 

 Ο Αντιπρόεδρος: 

18.2.1 Βοηθεί και αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση που ο 
Πρόεδρος κωλύεται ή απουσιάζει, εκτελώντας όλα τα καθήκο-
ντα με τις σχετικές εξουσίες του Προέδρου.  

 Στην απουσία και του Αντιπροέδρου, καθήκοντα Προέδρου 
εκτελεί ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο εκλέ-
γεται με πλειοψηφία μεταξύ των παρόντων μελών  

18.3 Εξουσίες και καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα 

 Ο Γενικός Γραμματέας: 

18.3.1 Είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση των αποφάσεων του Διοι-
κητικού Συμβουλίου και συνεργάζεται στενά με τον Πρόεδρο 
για τον προγραμματισμό και τη διεκπεραίωση των δραστηριο-
τήτων του Συνδέσμου. 

18.3.2 Επεξεργάζεται και ετοιμάζει όλα τα έγγραφα που αφορούν στις 
διάφορες δραστηριότητες και εκδηλώσεις του Συνδέσμου, κατά 
τρόπο που να διασφαλίζεται η ομαλή και αποδοτική λειτουργία 
του Συνδέσμου. 

18.3.3 Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο, κάθε έγγραφο που αποστέλ-
λει το Διοικητικό Συμβούλιο. 

18.3.4 Συγκαλεί και ετοιμάζει, σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο και τα 
μελη του Διοικητικού Συμβουλίου, την ημερήσια διάταξη των 
συνεδριών του Διοικητικού Συμβουλίου.  

 Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριών του Διοικητικού Συμβουλίου, 
στα οποία καταχωρεί με λεπτομέρεια και ακρίβεια όλες τις 
αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο μελετά και αποφασίζει για τυχόν τρο-
ποποιήσεις στα πρακτικά των συνεδριών του Διοικητικού Συμ-
βουλίου. Στη συνέχεια, τα πρακτικά επικυρώνονται και υπογρά-
φονται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα. 
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18.3.5 Σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις του Συνδέσμου 
και ετοιμάζει την ημερήσια διάταξη των Γενικών Συνελεύσεων.  

 Τηρεί τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων, στα οποία κατά-
χωρεί με λεπτομέρεια και ακρίβεια όλες τις αποφάσεις των 
Γενικών Συνελεύσεων. 

18.3.6 Διεκπεραιώνει όλη την αλληλογραφία του Συνδέσμου και 
ενημερώνει τους φακέλους του αρχείου του Συνδέσμου με όλα 
τα έγγραφα της αλληλογραφίας προς και από το Σύνδεσμο 
(εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία).  

18.3.7 Αποστέλλει στον Έφορο Σωματείων και Ιδρυμάτων μέσα σε 
δεκαπέντε (15) μέρες, τις πιο κάτω τροποποιήσεις, αλλαγές και 
αποφάσεις του Συνδέσμου: 

● Οποιαδήποτε τροποποίηση του Καταστατικού. 

● Γνωστοποίηση της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, 
μετά από οποιαδήποτε αλλαγή στη σύνθεσή του. 

● Ειδοποίηση για αλλαγή στη διεύθυνση του Συνδέσμου. 

● Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Συνδέσμου. 

18.3.8 Τηρεί το αρχείο του Συνδέσμου, φροντίζει για την ανελλιπή ενη-
μέρωση των φακέλων του αρχείου με όλα τα έγγραφα που 
αφορούν στο Σύνδεσμο και είναι προσωπικά υπεύθυνος για 
την ασφαλή φύλαξη του αρχείου και της σφραγίδας του Συνδέ-
σμου. 

18.3.9 Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση και την εύρυθμη λειτουργία 
των γραφείων του Συνδέσμου. 

18.4 Εξουσίες και καθήκοντα του Γενικού Οργανωτικού 
 Γραμματέα 

 Ο Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας: 

18.4.1 Συνεργάζεται και βοηθεί το Γενικό Γραμματέα και τον αναπλη-
ρώνει όταν απουσιάζει, εκτελώντας όλα τα καθήκοντά του με 
όλες τις εξουσίες.  Στην απουσία και του Γενικού Οργανωτικού 
Γραμματέα, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με σχετική από-
φασή του, να ορίσει οποιοδήποτε από τα μέλη του ως αντικα-
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ταστάτη του Γενικού Γραμματέα, ο οποίος αναλαμβάνει να 
εκτελεί τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα. 

18.4.2 Είναι υπεύθυνος για την τήρηση του Μητρώου Μελών του Συν-
δέσμου. 

18.4.3 Καθορίζει τα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συ-
νελεύσεις. 

18.4.4 Αντικαθιστά το Γενικό Γραμματέα σε περίπτωση που αυτός κω-
λύεται ή απουσιάζει. 

18.4.5 Είναι υπεύθυνος για τη διοργάνωση των εκδηλώσεων του Συν-
δέσμου. 

18.5 Εξουσίες και καθήκοντα του Γενικού Ταμία 

 Ο Γενικός Γραμματέας: 

18.5.1 Είναι υπεύθυνος για την οικονομική διαχείριση του Συνδέσ-
μου.  

18.5.2 Τηρεί τα λογιστικά βιβλία του Συνδέσμου στα οποία καταχω-
ρούνται τακτικά με πληρότητα και ακρίβεια, όλες οι εισπράξεις 
και πληρωμές του Συνδέσμου. 

18.5.3 Είναι υπεύθυνος για την είσπραξη, τη δαπάνη και την ασφαλή 
φύλαξη ή τον έλεγχο των κεφαλαίων ή των χρημάτων του Συν-
δέσμου.  

 Δίνει ακριβείς λογαριασμούς στο Διοικητικό Συμβούλιο για το 
ποσό που έχει στα χέρια του και για τα γραμμάτια, χρεόγραφα 
και άλλα περιουσιακά στοιχεία του Συνδέσμου. 

18.5.4 Τηρεί βιβλίο περιουσίας του Συνδέσμου, στο οποίο καταγράφο-
νται με λεπτομέρεια και ακρίβεια τα περιουσιακά στοιχεία του 
Συνδέσμου και η αξία τους, και είναι υπεύθυνος για τη διατήρη-
ση της περιουσίας. 

18.5.5 Εκτελεί πληρωμές που προκύπτουν από διατακτικά πληρω-
μών.   

18.5.6 Εκδίδει αποδείξεις για όλες τις εισπράξεις και πληρωμές του 
Συνδέσμου. Οι αποδείξεις εκδίδονται εις διπλούν σε βιβλιάρια 
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αποδείξεων (blocks). Τα αντίγραφα των αποδείξεων παραμέ-
νουν στα βιβλιάρια αποδείξεων. 

18.5.7 Είναι υπεύθυνος για την είσπραξη του δικαιώματος εγγραφής 
και των συνδρομών των μελών του Συνδέσμου και οποιουδή-
ποτε άλλου ποσού που οφείλεται στο Σύνδεσμο. 

18.5.8 Δίνει στο Διοικητικό Συμβούλιο αληθή και ακριβή λογαριασμό 
για την οικονομική κατάσταση του Συνδέσμου και παραδίδει τα 
λογιστικά βιβλία για επιθεώρηση από το Διοικητικό Συμβούλιο, 
οποτεδήποτε του ζητηθεί.  

18.5.9 Παρουσιάζει στην Παγκύπρια Τακτική Γενική Συνέλευση, την 
οικονομική έκθεση των λογιστών. 

18.5.10 Καταθέτει σε τράπεζα, σε λογαριασμό του Συνδέσμου, οποιο-
δήποτε χρηματικό ποσό πέραν των διακόσιων ευρώ (€200.-).  
Αποσύρει χρήματα με την υπογραφή του και την υπογραφή 
του Προέδρου ή του Γενικού Γραμματέα.   

 Σε περίπτωση που ο Γενικός Ταμίας κωλύεται ή απουσιάζει, ο 
Πρόεδρος μπορεί να αποσύρει χρήματα με την υπογραφή του 
και την υπογραφή του Γενικού Γραμματέα.  

18.5.11 Κατά τη λήξη της θητείας του ή με την παραίτησή του, παραδί-
δει στο Σύνδεσμο όλα τα βιβλία, βιβλιάρια αποδείξεων, χρήμα-
τα και περιουσιακά στοιχεία του Συνδέσμου που είναι στην κα-
τοχή του. Ο Γενικός Ταμίας μπορεί, με τη συνυπογραφή του 
Προέδρου, να ανοίξει και να διαχειρίζεται τραπεζικούς λογαρια-
σμούς. 

18.6 Εξουσίες και καθήκοντα του Γραμματέα Δημόσιων και Διε-
θνών Σχέσεων  

 Ο Γραμματέας Δημόσιων και Διεθνών Σχέσεων, είναι υπεύ-
θυνος: 

18.6.1 Για την επικοινωνία με τα μέλη και για την αύξηση των μελών 
του Συνδέσμου. 

18.6.2 Για την ετοιμασία, σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο και το Γενικό 
Γραμματέα, των ανακοινώσεων και δημοσιεύσεων του Συν-
δέσμου και για την προβολή  του Συνδέσμου και του έργου του 
προς τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ) και προς το κοινό. 
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18.6.3 Για τη διεκπεραίωση, σε στενή συνεργασία με τον Πρόεδρο και 
το Γραμματέα, των υποχρεώσεων και της αλληλογραφίας που 
απορρέουν από τις διεθνείς σχέσεις του Συνδέσμου με διεθνή 
και παγκόσμια Σώματα και Οργανισμούς. 

18.7 Εξουσίες και καθήκοντα των μελών του Διοικητικού Συμ-
βουλίου 

 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: 

18.7.1 Λαμβάνουν ενεργό μέρος και ρόλο στις συνεδρίες, στις αποφά-
σεις και στην εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμ-
βουλίου. 

18.7.2 Βοηθούν και συνδράμουν οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου, στην εκτέλεση των καθηκόντων του. 

18.7.3 Αναλαμβάνουν και διεκπεραιώνουν εργασίες και δραστηριότη-
τες του Συνδέσμου, συμμετέχουν ενεργά σε διάφορες επιτρο-
πές και προωθούν ενεργά την επίτευξη των σκοπών και των 
στόχων του Συνδέσμου. 

 
ΑΡΘΡΟ 19ο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

19.1 Οι οικονομικοί πόροι του Συνδέσμου είναι: 

● Τα δικαιώματα εγγραφής και οι συνδρομές των μελών. 

● Δωρεές από άτομα, εταιρείες ή οργανισμούς. 

● Έσοδα από διαφημίσεις, εκθέσεις, εκδηλώσεις κλπ. 

● Χορηγίες από εταιρείες ή οργανισμούς. 

19.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ασκεί τις εξουσίες του Συν-
δέσμου για να συνάπτει δάνεια και να επιβαρύνει ή να υποθη-
κεύει την περιουσία του Συνδέσμου ή μέρος αυτής.  Νοείται ότι 
τυχόν δάνεια και υποθήκες, κατ ουδένα λόγο θα θέτουν σε κίν-
δυνο την οικονομική ευρωστία του Συνδέσμου. 

19.3 Τα εισοδήματα και η περιουσία του Συνδέσμου θα διατίθενται 
μόνο για την προαγωγή των σκοπών και των στόχων του Συν-
δέσμου και τα λειτουργικά έξοδά του. 
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19.4 Οποιοδήποτε χρηματικό πλεόνασμα μπορεί να επενδύεται σε 
χρεόγραφα που εκδίδει η Κυπριακή Δημοκρατία ή να κατατί-
θεται σε Εμπορική Τράπεζα ή σε Συνεργατικό Ίδρυμα. 

 
ΑΡΘΡΟ 20ο: ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

20.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο μεριμνά για την τήρηση κατάλληλων 
λογιστικών βιβλίων αναφορικά με: 

20.1.1 Τα χρηματικά ποσά τα οποία εισπράττονται και πληρώνονται 
από το Σύνδεσμο, όπως και τις λεπτομέρειες των εισπράξεων 
και των πληρωμών.  

20.1.2 Όλες τις πωλήσεις και τις αγορές στις οποίες προβαίνει ο Σύν-
δεσμος. 

20.1.3 Το ενεργητικό και το παθητικό του Συνδέσμου. 

20.2 Τα λογιστικά βιβλία φυλάσσονται στο εγκεκριμένο γραφείο του 
Συνδέσμου ή τηρουμένων των προνοιών του Νόμου, σε άλλο 
μέρος ή μέρη που το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει κατάλληλο/α.  

20.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει από καιρού εις καιρό, κα-
τά πόσο και σε ποιο βαθμό, ποιες ώρες και σε ποιους τόπους, 
και σύμφωνα με ποιους όρους ή κανονισμούς, οι λογαριασμοί 
και τα βιβλία του Συνδέσμου ή οποιαδήποτε από αυτά θα είναι 
διαθέσιμα για επιθεώρηση από τα μέλη του Συνδέσμου, τα 
οποία δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 Κανένα μέλος του Συνδέσμου το οποίο δεν είναι μέλος του Δι-
οικητικού Συμβουλίου, θα έχει το δικαίωμα να επιθεωρήσει 
οποιοδήποτε λογαριασμό ή βιβλίο ή έγγραφο του Συνδέσμου, 
εκτός αν προβλέπεται από το Νόμο ή εκτός αν παρέχεται εξου-
σία από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από Γενική Συνέλευση του 
Συνδέσου.  

20.4 Το Διοικητικό Συμβούλιο φροντίζει ώστε, εικοσιμία (21) τουλά-
χιστο μέρες, πριν από την Παγκύπρια Τακτική Συνέλευση, να 
ετοιμάζεται και να αποστέλλεται στα μέλη μαζί με τη γνωστο-
ποίηση σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, η Οικονομική Έκ-
θεση του Συνδέσμου για τον προηγούμενο χρόνο. 

 Η Οικονομική Έκθεση παρουσιάζεται από το Γενικό Ταμία στην 
Παγκύπρια Τακτική Γενική Συνέλευση. 
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ΑΡΘΡΟ 21ο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  

21.1 Ο οικονομικός έλεγχος του Συνδέσμου διενεργείται από εγκε-
κριμένο ελεγκτή ή από εγκεκριμένο ελεγκτικό γραφείο που διο-
ρίζεται από την Παγκύπρια Τακτική Γενική Συνέλευση. 

21.2 Οικονομικός έλεγχος του Συνδέσμου από το διορισμένο ελεγ-
κτή ή τους διορισμένους ελεγκτές, θα διενεργείται επιπλέον κά-
θε φορά που για οποιοδήποτε λόγο αλλάζει ο Γενικός Ταμίας 
του Συνδέσμου. 

 
21.3 Το Δ.Σ. έχει την υποχρέωση να τηρεί λογιστικά βιβλία, στα 

οποία θα πρέπει να καταχωρίζονται όλες οι πράξεις όλων 
των δοσοληψιών του Σωματείου και να καταρτίζουν στο 
τέλος κάθε έτος τους ακόλουθους λογαριασμούς: 

 
 (α) Λογαριασμό του ακαθάριστου εισοδήματος του 

Σωματείου ή κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους. 
 
 (β) Λογαριασμό του πιστωτικού του υπολοίπου κατά την 

έναρξη του οικονομικού έτους και όλων των χρημάτων 
που έχουν εισπραχθεί για λογαριασμό τους κατά την 
διάρκεια αυτού.  

 
 (γ) Λογαριασμό όλων των χρηματικών ποσών που 

οφείλονται από το Σωματείο ή που του οφείλονται και των 
πληρωμών που διενεργήθηκαν κατά την διάρκεια του 
ίδιου οικονομικού έτους.  

 
21.4. Οι πιο πάνω λογαριασμοί θα πρέεπι να ελέγχονται από 

εγκεκριμένο ελεγκτή με έξοδα του Σωματείου.  
 
21.5.  Σε περίπτωση που τα ετήσια έσοδα του Σωματείου 

υπερβαίνουν τις €40.000- ετησίως τότε απαιτείται η 
ετοιμασία λογαριασμών ελεγμένων από εγκεκριμένο 
ελεγκτή.  
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21.6.   Το Δ.Σ. οφείλει να διαβιβάζει στον Έφορο, το αργότερο 
εντός επτά (7) μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους, 
τους λογαριασμούς και σχετική έκθεση του εγκεκριμένου 
ελεγκτή όπως προβλέπεται από τα εδάφια 1 έως 2 του 
Άρθρου 49 του Σχετικού Νόμου 101(1)2017 

 
ΑΡΘΡΟ 22ο: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

22.1 Οι γνωστοποιήσεις του Συνδέσμου προς τα μέλη, γίνονται με 
ένα από τους ακόλουθους τρόπους: 

● Με γραπτή γνωστοποίηση, η οποία αποστέλλεται ταχυδρο-
μικά στην τελευταία γνωστή διεύθυνση του μέλους  ή/και  

● μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και  

● με ανακοίνωση στον ημερήσιο τύπο ή/και 

● με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου,  

 με βάση πάντοτε τη δυνατότητα παραλαβής και τα στοιχεία 
που δίνει το μέλος. 

 Τα μέλη έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν το Σύνδεσμο για 
κάθε αλλαγή στη διεύθυνσή τους.  

 Κανένα μέλος δικαιούται να αξιώσει να του επιδίδεται γνωστο-
ποίηση σε διεύθυνση εκτός Κύπρου.  Οποιοδήποτε μέλος του 
οποίου η διεύθυνση δεν βρίσκεται στην Κύπρο, μπορεί με γρα-
πτή ειδοποίησή του προς το Γενικό Γραμματέα, να ζητήσει από 
το Σύνδεσμο να καταχωρήσει τη διεύθυνσή του στην Κύπρο, η 
οποία για το σκοπό αποστολής γνωστοποίησης προς το μέλος, 
θεωρείται ως η εγγεγραμμένη διεύθυνσή του. 

 Μέλος που δεν έχει εγγεγραμμένη διεύθυνση στην Κύπρο και 
δεν έχει ενημερώσει σχετικά το Σύνδεσμο γραπτώς, δεν έχει το 
δικαίωμα να του αποστέλλονται γνωστοποιήσεις από το Σύν-
δεσμο.  

22.2 Κάθε γνωστοποίηση που έχει αποσταλεί ταχυδρομικά, θα θεω-
ρείται ότι επιδόθηκε σαρανταοκτώ (48) ώρες μετά την ταχυδρό-
μησή της.  Ως απόδειξη για την επίδοσή της θα είναι αρκετό αν 
αποδειχθεί ότι η επιστολή που περιείχε τη γνωστοποίηση, έφε-
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ρε την ορθή διεύθυνση, ταχυδρομήθηκε κανονικά και τα ταχυ-
δρομικά τέλη είχαν προπληρωθεί.  

22.3 Η γνωστοποίηση για κάθε Γενική Συνέλευση γίνεται με ένα από 
τους τρόπους που αναφέρονται στο Άρθρο 22, παράγραφος 
22.1, και απευθύνεται προς: 

22.3.1 Κάθε μέλος, εκτός από εκείνα τα μέλη τα οποία δεν έδωσαν 
στο Σύνδεσμο, εγγεγραμμένη διεύθυνσή τους στην Κύπρο για 
σκοπούς αποστολής γνωστοποιήσεων.  

22.3.2 Τον εκάστοτε ελεγκτή ή τους εκάστοτε ελεγκτές του Συνδέ-
σμου. 

22.3.3 Κανένα άλλο πρόσωπο, εκτός από τα πιο πάνω, δικαιούται να 
λαμβάνει γνωστοποιήσεις Γενικών Συνελεύσεων. 

 
ΑΡΘΡΟ 23ο: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ 

23.1 Αλληλογραφία προς το Σύνδεσμο  

23.1.1 Η γραμματέας του Συνδέσμου παραλαμβάνει την άλλη-
λογραφία προς το Σύνδεσμο (εισερχόμενη αλληλογραφία), 
τη σφραγίζει με την κατάλληλη γι αυτό το σκοπό σφραγίδα, ση-
μειώνει την ημερομηνία παραλαβής της, την φωτοτυπεί και 
παραδίδει τα πρωτότυπα και τα φωτοτυπημένα αντίγραφά της 
στο Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου. 

 Ο Γενικός Γραμματέας, αφού παραλάβει από τη γραμματέα του 
Συνδέσμου τα πρωτότυπα και τα φωτοτυπημένα αντίγραφα της 
αλληλογραφίας, φροντίζει για την καταχώρηση των πρωτοτύ-
πων στους αντίστοιχους φακέλους του αρχείου του Συνδέσμου.  
Ενημερώνει τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά 
με την εισερχόμενη άλληλογραφία και αφού διαβουλευθούν, 
απόφασίζουν: 

● Ποια από τα θέματα της εισερχόμενης αλληλογραφίας θα εγ-
γραφούν στην ημερήσια διάταξη της αμέσως επόμενης συ-
νεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη 
απόφασης, αναφορικά με ενδεχόμενες ενέργειες ή/και δρά-
σεις του Διοικητικού Συμβουλίου 

και 
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● ποια από τα θέματα της εισερχόμενης αλληλογραφίας θα εγ-
γραφούν στο θέμα Διάφορα της ημερήσιας διάταξης της 
αμέσως επόμενης συνεδρίας, για σκοπούς απλής ενημέρω-
σης των υπόλοιπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

23.2 Αλληλογραφία από το Σύνδεσμο 

23.2.1 Οποιαδήποτε αλληλογραφία από το Σύνδεσμο, όπως για πα-
ράδειγμα:  

● Γνωστοποιήσεις προς τα μέλη για Γενικές Συνελεύσεις, 

● εγκύκλιοι προς τα μέλη, 

● ανακοινώσεις προς τα ΜΜΕ, 

● εκθέσεις, άρθρα για θέματα γενικού και ειδικού ενδιαφέρο-
ντος και άλλα έγγραφα (εξερχόμενη αλληλογραφία), 

ετοιμάζεται ως προσχέδιο από το Γενικό Γραμματέα σε συνεν-
νόηση με τον Πρόεδρο και εγγράφεται ως θέμα συζήτησης και 
λήψης απόφασης στην ημερήσια διάταξη της αμέσως επόμε-
νης συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Το τελικό, συμφωνημένο και κωδικοποιημένο κείμενο οποιασ-
δήποτε εξερχόμενης αλληλογραφίας, αφού ετοιμαστεί, υπογρά-
φεται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα, σφραγίζεται 
με τη σφραγίδα του Συνδέσμου και αποστέλλεται στον παραλή-
πτη. 
Πρωτότυπο της κάθε εξερχόμενης αλληλογραφίας, καταχωρεί-
ται από το Γενικό Γραμματέα στους αντίστοιχους φακέλους του 
αρχείου του Συνδέσμου. 
 

ΑΡΘΡΟ 24ο: ΔΙΑΛΥΣΗ 

24.1 Ο Σύνδεσμος διαλύεται όταν ο αριθμός των μελών του ελαττω-
θεί κάτω από είκοσι (20). 

24.2 Ο Σύνδεσμος μπορεί επίσης να διαλυθεί με απόφαση, η οποία 
λαμβάνεται σε Παγκύπρια Έκτακτη Γενική Συνέλευση που έχει 
συγκληθεί ειδικά για το σκοπό αυτό, με πλειοψηφία που 
αντιπροσωπεύει τα τρία τέταρτα (3/4) τουλάχιστο των πα-
ρευρισκομένων στη Συνέλευση μελών. 
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 Η σύγκληση της Παγκύπριας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και 
η συμμετοχή των μελών σ αυτή. γίνεται όπως και στην Παγκύ-
πρια Τακτική Γενική Συνέλευση και σ αυτή θεωρείται ότι υπάρ-
χει απαρτία όταν είναι παρόντες το ένα δεύτερο (1/2) τουλά-
χιστο των τακτικών μελών του Συνδέσμου. 

24.3 Αν με τη διάλυση του ΣΜΜΗΚ-ΣΕΜ και μετά τη διευθέτηση 
όλων των χρεών και υποχρεώσεων του Συνδέσμου απομείνει 
οποιαδήποτε περιουσία, αυτή δεν θα πληρωθεί ή διανεμηθεί 
μεταξύ των μελών του Συνδέσμου, αλλά θα δοθεί ή μεταβι-
βαστεί σε κάποιο/α άλλο/α ίδρυμα ή ιδρύματα που έχουν 
παρόμοιους με το Σύνδεσμο σκοπούς, δεδομένου ότι το Κα-
ταστατικό απαγορεύει τη διανομή των εισοδημάτων και της πε-
ριουσίας του Συνδέσμου μεταξύ των μελών του. 

 Το ίδρυμα/Τα ιδρύματα αυτό/ά θα αποφασίζεται/αποφασίζονται 
από τα μέλη του Συνδέσμου, κατά ή πριν από το χρόνο διάλυ-
σης του Συνδέσμου  Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, 
τότε θα αποφασίζει το δικαστήριο.   

 Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό να εφαρμοστούν οι πιο 
πάνω πρόνοιες, τότε η περιουσία του Συνδέσμου θα παραχω-
ρείται για κάποιο φιλανθρωπικό σκοπό. 

 
ΑΡΘΡΟ 25ο: ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

25.1 Το Καταστατικό του ΣΜΜΗΚ-ΣΕΜ, αποτελεί έγγραφο οι πρό-
νοιες του οποίου είναι συμβατές και εμπίπτουν στον Περί 
Σωματείων και Ιδρυμάτων και για άλλα συναφή θέματα 
Νόμο του 2017 (101(1)2007) και 2018 76(1)2018 και των υπ’ 
αυτών εκδιδομένων Κανονισμών και τυχόν μελλοντικών 
τροποποιήσεων τους και οποιουσδήποτε άλλους σχετικούς 
νόμους και κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 Σε περιπτώσεις σύγκρουσης πρόνοιας του Καταστατικού με το 
Νόμο, υπερισχύει ο Νόμος. 

25.2 Για κάθε ζήτημα ερμηνείας ή κενού του Καταστατικού, αποφα-
σίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου με βάση τις πρό-
νοιες του Νόμου, χωρίς το Διοικητικό Συμβούλιο να στερεί το 
δικαίωμα Γενικής Συνέλευσης να τοποθετηθεί στο συγκεκριμέ-
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νο ζήτημα, οπότε και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπε-
ρισχύει των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 26ο: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

26.1 Ο Σύνδεσμος ιδρύθηκε στις 25 Νοεμβρίου 1988 με την αρχική 
ονομασία Σύνδεσμος Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου 
(ΣΜΜΗΚ). 

 Ο Έφορος Σωματείων και Ιδρυμάτων με σχετική απόφασή του 
της 12ης Οκτωβρίου 1990, ενέκρινε κατ αρχήν τη λειτουργία του 
Συνδέσμου.  Το Πιστοποιητικό Εγγραφής του Συνδέσμου ως 
Σωματείο με Αριθμό Μητρώου 979, με βάση των περί Σωματεί-
ων και Ιδρυμάτων Νόμο (57 του 1972, εκδόθηκε στις 23 Νοεμ-
βρίου 1998. 

 Η ονομασία «Σύνδεσμος Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου 
(ΣΜΜΗΚ-ΣΕΜ)», προέκυψε μετά από γραπτή Συμφωνία μεταξύ 
του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιστη-
μόνων Μηχανικών Κύπρου (ΣΕΜ) και του Διοικητικού Συμβου-
λίου του Συνδέσμου Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου 
(ΣΜΜΗΚ), για συνένωση των Μηχανολόγων Μηχανικών Μελών 
του ΣΕΜ με το ΣΜΜΗΚ, και ένταξή τους στο ΣΜΜΗΚ.   

 Η πιο πάνω Συμφωνία επικυρώθηκε από Παγκύπρια Τακτική Γε-
νική Συνέλευση του ΣΕΜ στις 12 Απριλίου 2007 και από Ετήσια 
Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΜΜΗΚ στις 5 Απριλίου 2008.  

 

26.1α: Το Σωματείο 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 σωματείου για την αποκατάσταση 
της ζημιάς που έχει υποστεί. 
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Το παρόν καταστατικό έχει τροποποιηθεί κατόπιν ομόφωνης  

απόφασης των Μελών της καταστατικής γενικής συνέλευσης του  

Σωματείου ημερ. 01.12.2019. 

 

 

…………………………………. ………………………………… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΕΛΙΖΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ   ΞΕΝΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ 
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