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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’ 
 

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο:  ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
 
Ιδρύεται Σύνδεσμος με το όνομα ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Σ.Ε.Η.Κ., αναφερόμενος κατωτέρω ως Σύνδεσμος. 
Έδρα του Συνδέσμου είναι η Λευκωσία. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο:  ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

 
α.     Η εξύψωση του κύρους του επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου, η άνοδος του 
ποιοτικού επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών και η ανύψωση της τεχνικής 
τους στάθμης  με σεμινάρια, διαλέξεις, επιμορφωτικά μαθήματα. 
 
β.    Η προώθηση αιτημάτων του Συνδέσμου η διερεύνηση και καθορισμός νομικά 
κατοχυρωμένων κλιμάκων για τις προσφερόμενες υπηρεσίες των μελών του 
Συνδέσμου. 
 
γ.    Η διασφάλιση της τήρησης από τα μέλη σαν άτομα και σαν σύνολο εκάστοτε 
ισχύοντος βάσει του Νόμου Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας και γενικότερα των 
Νόμων που διέπουν το επάγγελμα ή και τη θέσπιση κανονισμών που θα διέπουν τις 
σχέσεις και την δεοντολογία μεταξύ των μελών του Συνδέσμου. 
 
δ.    Η προώθηση της συναδελφικής αλληλεγγύης, αλληλοβοήθειας και  
αλληλοϋποστήριξης μεταξύ των μελών, η ανταλλαγή εμπειριών και η μεσολάβηση για 
λύση τυχόν διαφορών μεταξύ των.  
 
ε.    Η ανάπτυξη των κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των μελών και μεταξύ του 
Συνδέσμου και του κοινού γενικότερα. 
                          
ζ.    Η χορήγηση δωρεών, χρηματικών ή άλλων, σε φιλανθρωπικά ιδρύματα και 
οργανισμούς, ή για άλλους κοινωφελείς σκοπούς. 
 
η.   Η προσφορά, συμπαράσταση, βοήθεια προς τον άνθρωπο εντός και εκτός     
Κύπρου ανεξαρτήτως φυλής, θρησκείας, εθνικότητος, φρονήματος. 

 
θ.  Η διενέργεια πολιτιστικών, καλλιτεχνικών , αθλητικών, φιλανθρωπικών και 
συναφών εκδηλώσεων, διαλέξεων, συγκεντρώσεων δι’ανάπτυξιν, προβολήν των 
σκοπών και στόχων του Συνδέσμου. 
                    
ι.   Η συνεργασία και αλληλοβοήθεια μεταξύ παρόμοιων συνδέσμων. 
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κ.  Η δημιουργία Ταμείου δια την λειτουργίαν του Συνδέσμου και επίτευξιν των        
σκοπών του.    
 
λ.  Η διενέργεια οποιωνδήποτε άλλων έργων , τα οποία θα αποσκοπούν στην 
επίτευξη των πιο πάνω σκοπών. 
 
μ.  Γενικώς η εκτέλεσις οποιασδήποτε άλλης πράξης ή ενέργειας η οποία ήθελε  
θεωρηθεί  αναγκαία δια την προώθηση των σκοπών του Συνδέσμου. 
 
 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ: 
 
ν.  Για την καλύτερη προώθηση των σκοπών του Συνδέσμου το Διοικητικό Συμβούλιο 
θα δύναται να διορίζει συμβουλευτικές ή άλλες ειδικές Υποεπιτροπές προς τις οποίας 
θα δύναται να αναθέτει ειδικά καθήκοντα.  Οι συστάσεις και αποφάσεις των ρηθέντων 
υποεπιτροπών θα υποβάλλονται προς το Διοικητικό Συμβούλιο δια τα περαιτέρω.   
 
Εκάστης διορισθείσας υποεπιτροπής θα προεδρεύει και/ή θα επιβλέπει μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο μέλος θα αποφασίζεται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο:   ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥΤΟΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ: 
 
α.   Με την λειτουργίαν κατάλληλου οικήματος. 
 
β.   Με τακτικές συνελεύσεις και συσκέψεις. 
 
γ.   Με την διοργάνωση ή συμμετοχή σε άλλες συναντήσεις ή εκδηλώσεις. 
 
δ.   Με τη συνεργασία με άλλες Οργανώσεις και Σωματεία Κυπριακά ή ξένα. 
 
 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’ 

 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο:  ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ  
  
(α) Μέλη του Σωματείου μπορούν να γίνουν άτομα άνω των 18 ετών που έχουν τη 
μόνιμη διαμονή τους στην Κύπρο, τα οποία είναι αδειούχοι εργολήπτες ηλεκτρολόγοι  
ή σχετίζονται με το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου ή δικαιούνται να ασκούν νομίμως το 
επάγγελμα του ηλεκτρολόγου και αποδέχονται τους σκοπούς του Σωματείου και 
γενικά όλους τους όρους που περιέχονται στο καταστατικό του. 
 
(β)  Υπάρχουν τρεις (3) κατηγορίες μελών:  
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i. Τακτικά μέλη που είναι αδειούχοι εργολήπτες ηλεκτρολόγοι, 

εγγεγραμμένοι στην Αρμόδια Αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Τα 
μέλη αυτά έχουν δικαίωμα ψήφου. 

ii. Τακτικά μέλη που σχετίζονται με το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου ή 
δικαιούνται να ασκούν νομίμως το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου αλλά 
δεν είναι αδειούχοι εργολήπτες ηλεκτρολόγοι, εγγεγραμμένοι στην 
Αρμόδια Αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Τα μέλη αυτά δικαιούνται 
να λαμβάνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις αλλά δεν έχουν 
δικαίωμα ψήφου και δεν δύνανται να μετέχουν στο Διοικητικό 
Συμβούλιο. 

iii. Επίτιμα μέλη, ως λεπτομερώς αναφέρεται στο άρθρο 7 του παρόντος 
Καταστατικού. 

 
(γ) Η ιδιότητα του μέλους είναι ανεπίδεκτη αντιπροσώπευσης και δε μεταβιβάζεται. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο:    ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ 
 
(α) Η είσοδος νέου τακτικού μέλους γίνεται μετά από γραπτή αίτηση του, η οποία 
υποβάλλεται προς το Δ.Σ. του Σωματείου το οποίο αποφασίζει κατά πλειοψηφία. 
 
(β) Από της έγκρισης του Δ.Σ., ο αιτητής, αφού καταβάλει και το οριζόμενο δικαίωμα 
εγγραφής το οποίο  αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, θεωρείται μέλος του 
Συνδέσμου και εγγράφεται στο μητρώο μελών του. 
 
(γ)  Οι δύο κατηγορίες των τακτικών μελών καταβάλλουν ετήσια συνδρομή το ύψος 
της οποίας αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο:  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ 
 
(α)  Κάθε Τακτικό Μέλος του Συνδέσμου, το οποίο  έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 
του προς το Σωματείο, έχει τα πιο κάτω δικαιώματα: 
 

i. Να ζητά την υποστήριξη του Σωματείου για κάθε θέμα που περιλαμβάνεται στους 
σκοπούς του Σωματείου. 

ii. Να υποβάλλει γραπτώς στο Διοικητικό Συμβούλιο για μελέτη και συζήτηση, θέματα, 
αναφερόμενα στους σκοπούς του Σωματείου. 

iii. Να επιθεωρεί τα βιβλία του Συνδέσμου κατόπιν αιτήσεως προς το Διοικητικό 
Συμβούλιο.  

iv. Να παρίσταται και να λαμβάνει μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου. 
 
(β)  Τακτικά μέλη που είναι αδειούχοι εργολήπτες ηλεκτρολόγοι, εγγεγραμμένοι στην 
Αρμόδια Αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας και τα οποία έχουν καταβάλει τις 
συνδρομές τους με την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, έχουν το 
δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.  
 
(γ)  Τακτικά μέλη που σχετίζονται με το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου ή δικαιούνται να 
ασκούν νομίμως το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου αλλά δεν είναι αδειούχοι  



-4- 
 

 
εργολήπτες ηλεκτρολόγοι, εγγεγραμμένοι στην Αρμόδια Αρχή της Κυπριακής 
Δημοκρατίας έχουν τα δικαιώματα που περιγράφονται στην παράγραφο (α) ανωτέρω, 
αλλά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου και δεν δύνανται να μετέχουν στο Διοικητικό 
Συμβούλιο. 
 
(δ)  Κάθε Τακτικό Μέλος του Συνδέσμου έχει τις πιο κάτω υποχρεώσεις: 
 

i. Να καταβάλλει το δικαίωμα εγγραφής το οποίο ορίζεται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο κατά την ημέρα εγγραφής του. 

ii. Να καταβάλλει ανελλιπώς και εγκαίρως την ετήσια συνδρομή του στο Σωματείο, 
το ύψος της οποίας αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.  Η ετήσια 
συνδρομή καταβάλλεται την αρχή κάθε έτους στον Ταμία του Σωματείου ή σε 
άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον Ταμία.   

iii. Να προσέρχεται ανελλιπώς στις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις και 
να  σέβεται τις αποφάσεις τόσο της Γενικής Συνέλευσης όσο και του Διοικητικού  
Συμβουλίου.  

iv. Να ενεργεί σύμφωνα με τις αρχές του Συνδέσμου και μέσα στα πλαίσια της  
δυνατότητας του καθενός να συμβάλλει στην προώθηση των σκοπών και  
επιδιώξεων του Συνδέσμου. 

v. Να συμμορφώνεται με τους όρους του Καταστατικού και τις αποφάσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων. 

vi. Να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την ευόδωση των σκοπών του Σωματείου 
και να τηρούν τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο :  ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ 
 
(α) Επίτιμα Μέλη ανακηρύσσονται από την Γενική Συνέλευση κατόπιν προτάσεως του 
Διοικητικού Συμβουλίου πρόσωπα τα οποία έχουν προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες 
προς το Σωματείο ή πρόσωπα τα οποία συντέλεσαν στην  επίτευξη και/ή πρόοδο των 
σκοπών του Σωματείου. 
 
(β) Τα Επίτιμα μέλη δεν υποχρεούνται σε καταβολή δικαιώματος εγγραφής  
συνδρομής και δεν δύνανται να μετέχουν στη Διοίκηση του Συνδέσμου. Τα επίτιμα  
μέλη θα δικαιούνται να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις και να μετέχουν στις  
συζητήσεις χωρίς να έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 8ο :  ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ 
 
(α) Οποιοδήποτε τακτικό μέλος δικαιούται να αποχωρίσει κατόπιν εγγράφου                               
ειδοποιήσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο και αφού εξοφλήσει τις συνδρομές  του.    
 
(β) Μέλος διαγράφεται από τον Σύνδεσμο κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού 
Συμβουλίου και εγκρίσεως από τη Γενική Συνέλευση για τους ακόλουθους λόγους: 
                     

i. Αν αδικαιολόγητα καθυστερεί συνδρομές για ένα χρόνο και κατόπιν γραπτής 
υπενθύμισης δεν καταβάλει αυτές. 
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ii. Αν το μέλος έχει τελεσίδικα καταδικασθεί για αδίκημα ατιμωτικής φύσης ή 
ηθικής  αισχρότητας, ή κηρυχθεί σε πτώχευση. 

iii. Αν εσκεμμένα παραβεί διατάξεις του Καταστατικού του Συνδέσμου. 
iv. Αν το μέλος συστηματικά και αδικαιολόγητα παραβαίνει τις πρόνοιες του 

παρόντος  Καταστατικού, ή τις αποφάσεις του Συνδέσμου ή του Διοικητικού 
Συμβουλίου που  είναι δεσμευτικές γι’ αυτό.  

v. Αν το μέλος παύσει να πληροί τις προϋποθέσεις για εγγραφή σαν μέλος που  
αναφέρονται πιο πάνω. 

vi. Το μέλος βρεθεί ένοχο ανάρμοστης ή αναξιοπρεπούς συμπεριφοράς κατά την  
άσκηση του επαγγέλματος του προς το κοινό ή τους συναδέλφους του ή 
επιτρέπει  ή ανέχεται συνεταίρους του να συμπεριφέρονται έτσι. 

vii. Αν συστηματικά παραμελεί τις προς τον Σύνδεσμο υποχρεώσεις του. 
viii. Αν η καθόλα διαγωγή του ήθελε κριθεί ασυμβίβαστη προς τους σκοπούς και τις    

επιδιώξεις του Συνδέσμου.     
 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο :   ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 
 
(α) Τακτικοί πόροι του Σωματείου είναι: 
 

i. Οι συνδρομές των μελών, και 
ii. Τα δικαιώματα εγγραφής νέων μελών.  

  
(β) Έκτακτοι πόροι του Σωματείου είναι: 
 

i. Οι έκτακτες  εισπράξεις από διάφορες γιορτές, παραστάσεις και άλλες 
εκδηλώσεις, και 

ii. Οι δωρεές και τα κληροδοτήματα. 
 
  
ΑΡΘΡΟ 10ο :  ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
         
Τα κεφάλαια του Συνδέσμου δύναται να διατεθούν για τους πιο κάτω σκοπούς: 
 
(α)    Για την ενοικίαση ή και απόκτηση οικήματος που θα στεγάζεται ο Σύνδεσμος. 
 
(β) Για την πληρωμή διαφόρων εξόδων συντήρησης, διαχείρισης, 
συμπεριλαμβανομένων εξόδων ελέγχου των λογαριασμών του Συνδέσμου.  
 
(γ) Για την αγωγή ή υπεράσπιση οποιασδήποτε νομικής διαδικασίας που αφορά τον  
Σύνδεσμο σαν σύνολο. 
 
(δ) Για νομικούς φόρους και έξοδα που τυχόν εγκριθούν από την Γενική Συνέλευση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ’ 
 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
 
ΑΡΘΡΟ 11ο :  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
(α) Ο Σύνδεσμος διοικείται από 11- μελές Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται κάθε 2 χρόνια 
κατά τη Γενική Συνέλευση και αποτελείται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, 
Γραμματέα, Βοηθό Γραμματέα, Ταμία και έξι (6) Συμβούλους. 
 
(β) Η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται ως ακολούθως: 
 

i. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο δύο 
μέρες προ της Γενικής Συνέλευσης, προσυπογραμμένες από δύο τακτικά μέλη 
που εκπλήρωσαν τις ταμειακές τους υποχρεώσεις και έχουν δικαίωμα ψήφου 
ως το άρθρο 4(β) ανωτέρω.   

ii. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για το Διοικητικό Συμβούλιο έχουν μόνο τα  
μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου ως το άρθρο 4(β) ανωτέρω και η εγγραφή 
τους έγινε τουλάχιστον 12 μήνες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. 

iii. Καταρτίζεται από τον Γραμματέα, σύμφωνα προς τα βιβλία του Ταμία, 
κατάλογος τακτικών μελών που πλήρωσαν τις τακτικές τους υποχρεώσεις. 

iv. Εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση 3 ψηφολέκτες από τα μέλη που έχουν 
δικαίωμα ψήφου ως το άρθρο 4(β) ανωτέρω  αλλά δεν είναι υποψήφιοι, από 
τους οποίους ο ένας αναλαμβάνει την προεδρίαν της Συνέλευσης κατά το  
χρόνο της εκλογής. 

v. Διανέμονται ψηφοδέλτια που φέρουν τη σφραγίδα του Συνδέσμου. 
vi. Κάθε μέλος, που το όνομα του αναγράφεται στον ανώτερο κατάλογο μελών, 

έχει δικαίωμα ψήφου σημειώνοντας στο ψηφοδέλτιο 11 ονόματα από τους 
υποψήφιους.  

vii. Καλούνται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης ονομαστικά τα μέλη για να ρίξουν  
τα ψηφοδέλτια τους στις κάλπες. 

viii. Μετά τη διαλογή των ψήφων που γίνεται από τους ψηφολέκτες 
ανακηρύσσονται ως εκλέγοντες οι  11 πλειοψηφήσαντες από τους 
υποψηφίους. 

ix. Μετά την εκλογή τους, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγουν σε 
μυστική ψηφοφορία μεταξύ τους τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, 
Βοηθό Γραμματέα και Ταμία.   

 
 
ΑΡΘΡΟ 11.1: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
(α) Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται σε απαρτία εφόσον παρευρίσκονται έξι (6) 
τουλάχιστον μέλη. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά 
πλειοψηφία των παρόντων μελών, σε περίπτωση δε ισοψηφίας τότε ο Πρόεδρος έχει 
νικώσα ψήφο. 
 
(β) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τα πιο κάτω καθήκοντα: 
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i. Συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα, έκτακτα δε όταν τρία τουλάχιστον μέλη του 
Διοικητικού  Συμβουλίου ζητήσουν αυτό γραπτώς. 

ii. Διευθύνει τις εργασίες του Συνδέσμου. 
iii. Φροντίζει για την τήρηση των προνοιών του Καταστατικού. 
iv. Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. 
v. Καταρτίζει επιτροπές για μελέτη κάθε ζητήματος που αφορά τους σκοπούς και 

επιδιώξεις του Συνδέσμου. 
vi. Καταρτίζει την ημερήσιαν διάταξη των Γενικών Συνελεύσεων. 
vii. Συντάσσει τον Προϋπολογισμό του Συνδέσμου. 
viii. Καταβάλλει κάθε φροντίδα και λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις για 

πραγματοποίηση των σκοπών και επιδιώξεων του Συνδέσμου σύμφωνα με τις 
πρόνοιες του Καταστατικού.  

 
(γ) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα για 
τέσσερις (4) συνεχείς συνεδρίες, εκπίπτει από το αξίωμα του.  Αν δεν υπάρχουν 
επιλαχόντες, τότε η θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο παραμένει κενή.  Αν η κενωθείσα 
θέση είναι του Προέδρου ή Ταμία ή Αντιπροέδρου ή Γραμματέα τότε αυτή 
συμπληρώνεται δια μυστικής ψηφοφορίας μεταξύ των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 
 
(δ) Σε περίπτωση παραίτησης πέντε (5) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ολόκληρο 
το Διοικητικό Συμβούλιο διαλύεται και καλείται από τον Πρόεδρο έκτακτη Γενική 
Συνέλευση για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 12ο :   ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
 
Ο Πρόεδρος: 
 
(α)  Συγκαλεί, μέσω του Γραμματέα, το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίες και ορίζει 
τα υπό συζήτηση θέματα.  
 
(β)  Συγκαλεί τις Συνεδρίες κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.   
 
(γ) Προεδρεύει του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και διευθύνει  
τις εργασίες αυτές.  
 
(δ) Εκπροσωπεί μαζί με τον Γραμματέα σε κάθε περίπτωση το Σύνδεσμο ως επίσης  
δικαστικώς και εξωδίκως. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 13ο :   ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ 
 
Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο σε όλα τα καθήκοντα του όταν αυτός  
απουσιάζει ή εμποδίζεται από οποιαδήποτε αιτία. 
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ΑΡΘΡΟ 14ο :    ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
 
Ο Γραμματέας: 
 
(α) Συντάσσει τα πρακτικά κάθε συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των 
Γενικών Συνελεύσεων.  
 
(β) Συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο κάθε εξερχόμενο έγγραφο. 
 
(γ) Τηρεί γενικό μητρώο των μελών του Συνδέσμου. 
 
(δ)  Διεξάγει τη σχετική με το Σύνδεσμο αλληλογραφία. 
  
(ε)  Είναι προσωπικά υπεύθυνος για τη φύλαξη του Αρχείου του Συνδέσμου. 
 
(ζ) Τηρεί λεπτομερώς κατάλογο των επίπλων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων του  
Συνδέσμου. 
 
(η) Όταν ο Γραμματέας απουσιάζει ή κωλύεται τον αντικαθιστά ο Βοηθός Γραμματέας.    
 
 
ΑΡΘΡΟ 15ο :  ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΒΟΗΘΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
 
Ο Βοηθός Γραμματέας βοηθά το Γραμματέα σε όλα τα καθήκοντα του όπου αυτό 
κρίνεται απαραίτητο. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 16ο :  ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ 
 
Ο Ταμίας: 
  
(α) Διενεργεί τις εισπράξεις κάθε εσόδου και εκδίδει σχετικές αποδείξεις. 
                     
(β)  Διενεργεί τις πληρωμές κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με  
σχετικές αποδείξεις πληρωμής δεόντως χαρτοσημασμένες.  
    
(γ) Τηρεί τα λογιστικά βιβλία του Συνδέσμου. 
 
(δ)  Είναι προσωπικά υπεύθυνος για τη φύλαξη των εσόδων του Συνδέσμου. 
 
(ε)  Αποσύρει χρήματα από την Τράπεζα και/ή διενεργεί με επιταγές πληρωμές,  
υπογράφοντας μετά του Προέδρου. 
 
(ζ) Παρέχει λεπτομέρειες για την οικονομική κατάσταση του Συνδέσμου όποτε του 
ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. 
 
(η) Μέχρι την 28η Φεβρουαρίου κάθε έτους παραδίδει για έλεγχο τα λογιστικά βιβλία και 
όλους τους λογαριασμούς του Σωματείου αναφορικά με το προηγούμενο έτος σε  
ανεξάρτητο ελεγκτή, τον οποίον θα αποφασίσει το Δ.Σ. του Σωματείου. 
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ΑΡΘΡΟ 17ο :    ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ  
 
(α) Οι λογαριασμοί του Σωματείου θα ελέγχονται μετά τη λήξη κάθε έτους από 
ανεξάρτητο/ανεξάρτητους ελεγκτή/ελεγκτές, οι οποίοι θα ασκούν τον έλεγχο της  
διαχείρισης σύμφωνα με την εντολή που δίδεται  από το Διοικητικό Συμβούλιο και τη 
Γενική Συνέλευση.   
 
(β) Ο/οι ανεξάρτητος ελεγκτής / ελεγκτές θα διορίζεται/διορίζονται από το Δ.Σ. 
 
(γ)  Ο ταμίας του Δ.Σ έχει υποχρέωση να παραδίδει τα λογιστικά βιβλία και τους 
λογαριασμούς στον ανεξάρτητο ελεγκτή όπως προνοείται στο άρθρο 15(η) ανωτέρω. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 18ο :  ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 
 
(α) Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο καθοδηγητικό και κυρίαρχο Σώμα του 
Συνδέσμου και χαράσσει γραμμή σε οποιοδήποτε ζήτημα που αφορά το Σύνδεσμο.  Η 
Ετήσια Τακτική Συνέλευση συνέρχεται το πρώτο τρίμηνο κάθε χρόνο. Σ’ αυτή 
λογοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο μέσω του Προέδρου, διαβάζεται η έκθεση των   
Ελεγκτών και λαμβάνονται αποφάσεις για κάθε κανονικά προβαλλόμενη πρόταση ή  
εισήγηση τόσο από το Διοικητικό Συμβούλιο όσο και από κάθε μέλος και 
διενεργούνται αρχαιρεσίες, εφ’ όσον έχει λήξει η διετής θητεία του Συμβουλίου.  
 
(β)  Οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται από τον Πρόεδρο με έγκριση των  
λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε σοβαρές περιπτώσεις ή όταν το 1/3    
των μελών του Συνδέσμου ζητήσουν αυτό με εγγραφή αίτηση προς τον Πρόεδρο  
στην οποία θα πρέπει να υποβληθούν και τα προς συζήτηση θέματα. 
    
(γ) Η Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να γνωστοποιείται από 15 
τουλάχιστον ημέρες πιο νωρίς προς τα μέλη που καθορίζει το μέρος της σύγκλησης 
καθώς και τη μέρα και ώρα αυτής. Για τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, ο χρόνος της 
σύγκλησης μπορεί να συντομευθεί σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου.   
 
(δ)  Μια Γενική Συνέλευση θεωρείται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται περισσότερα 
από τα μισά τακτικά μέλη (1/2 + 1) που έχουν δικαίωμα ψήφου ως το άρθρο 4(β) 
ανωτέρω και έχουν εξοφλημένες τις συνδρομές τους. Οποιαδήποτε  απόφαση 
λαμβάνεται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου ως το 
άρθρο 4(β) ανωτέρω. 
 
(ε) Οι αποφάσεις λαμβάνονται σε μυστική ψηφοφορία αν έτσι αποφασίσει η 
πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης. 
 
(ζ) Αν μια Γενική Συνέλευση που έχει συγκληθεί κανονικά δεν βρίσκεται σε απαρτία,  
τότε αυτή αναβάλλεται για τριάντα λεπτά, οπότε τα παρόντα μέλη αποτελούν  
απαρτία. 
 
(η) Η Γενική Συνέλευση ορίζει τρία πρόσωπα τα οποία είναι τακτικά μέλη που έχουν 
δικαίωμα ψήφου και δεν συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο, ως Ελεγκτές, με  
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καθήκοντα τον έλεγχο του ταμείου και την παρουσίαση ταμειακής κατάστασης κατά τη 
Γενική Συνέλευση. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 19ο :   ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
 
(α) Το Καταστατικό αυτό μπορεί να τροποποιηθεί από τη Γενική Συνέλευση – Τακτική 
ή   Έκτακτη.  Για την ύπαρξη απαρτίας απαιτείται η παρουσία του ενός δευτέρου 
πλέον ενός των εγγεγραμμένων τακτικών μελών του Σωματείου που έχουν δικαίωμα 
ψήφου ως το άρθρο 4(β) ανωτέρω και για τη λήψη απόφασης πλειοψηφία των τριών 
τετάρτων των ψηφιζόντων μελών. Για τη λήψη απόφασης αναφορικά με την 
τροποποίηση των σκοπών του Σωματείου απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων  
των τακτικών μελών του Σωματείου που έχουν δικαίωμα ψήφου ως το άρθρο 4(β) 
ανωτέρω. 
 
(β) Η πρόταση για τροποποίηση θα πρέπει να κοινοποιείται μέσω του Διοικητικού 
Συμβουλίου προς όλα τα μέλη με γνωστοποίηση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 20ο :  ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 
 
(α) Ο Σύνδεσμος διαλύεται εφόσον ο αριθμός των μελών αυτού ελαττωθεί κάτω από 
τους 20, ή τα 2/3 των τακτικών μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου ως το άρθρο 4(β) 
ανωτέρω, τα οποία έχουν καταβάλει ή έχουν διευθετημένες τις συνδρομές τους, 
αποφασίσουν αυτό σε Γενική Συνέλευση, η οποία συγκαλείται για το σκοπό αυτό. 
 
(β) Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου, μετά την αποπληρωμή τυχόν χρεών και 
υποχρεώσεων του Σωματείου, η κινητή και ακίνητη περιουσία του θα διατεθεί σε κοινωφελή 
ιδρύματα ή φιλανθρωπικές οργανώσεις ή σωματεία. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 21ο: Για κάθε ζήτημα για το οποίο δεν προβλέπεται ρύθμιση στο παρόν 
Καταστατικό αποφασίζει η Γενική Συνέλευση. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 22ο :  Ο Σύνδεσμος έχει έμβλημα με την επιγραφή ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Σ.Ε.Η.Κ.      
 
 
 


