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Ιδρυτικό και Καταστατικό Έγγραφο 

 

1.100 

Ιδρυτικό Έγγραφο  

του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου 
(Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με Εγγύηση) 
 

 

1.  Το  όνομα της εταιρείας (στη συνέχεια καλούμενη  «Ο Σύνδεσμος») είναι:  

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 

 

2. Οι σκοποί για τους οποίους ιδρύεται ο Σύνδεσμος είναι :  

 

(α) (1) Να παράσχει οργανωτικό σχήμα για τους λογιστές, να υποστηρίζει και προάγει τη θέση και 

τα συμφέροντα του λογιστικού επαγγέλματος και να προστατεύει τη φήμη του ως και την 

επαγγελματική ηθική στους κόλπους του, να ασκεί ωσαύτως επαγγελματική εποπτεία επί 

των Μελών του Συνδέσμου, να καταρτίζει και θεσπίζει κανόνες προς συμμόρφωση επί κάθε 

θέματος που αφορά την άσκηση του εν λόγω επαγγέλματος. 

 

(α)(2) Να αποταθεί για εγγραφή και να είναι εγγεγραμμένος ως Σώμα λογιστών, το οποίον να 

είναι αναγνωρισμένο και να λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εταιρειών 

Νόμου, Κεφ. 113 (ή οποιασδήποτε τροποποίησης, κωδικοποίησης ή αντικατάστασης του 

Νόμου αυτού) και ιδιαίτερα εκείνες των άρθρων 155Γ και 155Δ του Νόμου τούτου και να 

είναι περιβεβλημένο με όλες τις εξουσίες και τα δικαιώματα και να έχει όλες τις 

υποχρεώσεις ενός τέτοιου Σώματος και να καταρτίζει Επιτροπές, να θεσπίζει και να εκδίδει 

οποιουσδήποτε Κανονισμούς, Διατάγματα ή Οδηγίες και να καταρτίζει και τηρεί Μητρώα, 

και να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια για την επίτευξη των σκοπών και την εξάσκηση 

των εργασιών του Συνδέσμου, είτε βάσει του πιο πάνω Νόμου είτε άλλου νόμου είτε του 

Ιδρυτικού Εγγράφου ή του Καταστατικού  του Συνδέσμου. 

 

(β)(1) Να μελετά όλα τα ζητήματα που επηρεάζουν τα συμφέροντα του λογιστικού επαγγέλματος 

και να εισηγείται και να παρακολουθεί νομοθετικά ή άλλα μέτρα που επηρεάζουν το 

επάγγελμα και, στην ανάγκη, να υποβάλλει προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων ή τις 

Κοινοτικές Συνελεύσεις ή προς άλλες Αρχές, αναφορές, αιτήσεις και υπομνήματα και να 

αποστέλλει προς αυτές αντιπροσωπείες σε σχέση προς τέτοια νομοθετικά ή άλλα μέτρα 

ανάλογα με την περίπτωση. 

 

(β)(2) Ειδικότερα αλλά χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των πιο πάνω προβλέψεων και για 

σκοπούς περιφρούρησης και εξύψωσης του λογιστικού επαγγέλματος, να προωθήσει τη 

θέσπιση ειδικής νομοθεσίας που ρυθμίζει το επάγγελμα και απαγόρευσης της άσκησής του 

από πρόσωπα μη εγγεγραμμένα σε ειδικό μητρώο, πίνακα ή πρωτόκολλο, τέτοιας εγγραφής 

που να επιτρέπει  μόνο σε πρόσωπα που έχουν τυπικά και άλλα προσόντα ειδικά οριζόμενα 

στο νόμο και  υπό όρους, περιορισμούς, και σύμφωνα με τύπους οριζόμενους σε τέτοιο 

νόμο. 

 

(γ) Να παρέχει τα πρόσφορα μέσα για τη δοκιμασία των προσόντων των υποψηφίων για 

εισδοχή τους ως Μελών του Συνδέσμου, είτε με εξετάσεις στη θεωρία και πράξη ή με 

οποιουσδήποτε άλλους πρακτικούς τρόπους. 

 

(δ)(1) Να διοργανώνει διασκέψεις και συγκεντρώσεις για την ανάγνωση ή εκφώνηση διατριβών 

και διαλέξεων και για την δ` άλλων πρόσφορων μέσων προς κτήση και διάδοση ωφέλιμων 
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πληροφοριών που σχετίζονται με το επάγγελμα, και να ενθαρρύνει τις καλύτερες μεθόδους 

καταστιχογραφίας, κοστολόγησης και λογιστικής. 

 

(δ)(2) Να εξασφαλίζει και να διαθέτει με οποιονδήποτε τρόπο είτε προς μέλη του Συνδέσμου είτε 

προς οποιονδήποτε άλλο πρόσωπο, φυσικόν ή νομικό, έναντι οποιασδήποτε αμοιβής ή 

χωρίς αμοιβή, υπηρεσίες πάσης φύσεως και είδους οι οποίες σχετίζονται ή παρέχονται από 

λογιστές ή πρόσωπα ανήκοντα σε παρεμφερή προς αυτούς επαγγέλματα ή απασχολήσεις.  

Το Συμβούλιο θα εκδώσει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των προνοιών της 

υποπαραγράφου αυτής. 

 

(ε) Να ενθαρρύνει τη μελέτη της λογιστικής και να χορηγεί προς το σκοπό αυτό υποτροφίες, 

και να απονέμει έπαθλο ή έπαθλα ή να προσφέρει άλλες αμοιβές και διακρίσεις, υπό 

τέτοιους όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι δυνατόν να ορίζονται από καιρό σε καιρό. 

 

(στ)      (ι)      Να προσλαμβάνει υπαλλήλους ή άλλο προσωπικό και να εξασφαλίζει    

οποιασδήποτε φύσης υπηρεσίες και να καταβάλλει για τους σκοπούς αυτούς 

οποιαδήποτε αμοιβή ή άλλο ωφέλημα και να χορηγεί συντάξεις, φιλοδωρήματα ή 

άλλα ωφελήματα ή ασφάλιστρα. 

 

(ιι)       Να ιδρύει και διαχειρίζεται Ταμεία Προνοίας, Υγείας, Συντάξεως ή άλλα Ταμεία ή 

Σχέδια.  

 

(ζ) Να αγοράζει, κατέχει με μίσθωση ή με ανταλλαγή, ή να ενοικιάζει, ή διαφορετικά αποκτά 

και κατέχει, ή διαθέτει, οποιαδήποτε κτίρια, τα οποία χρησιμοποιούνται ως Ινστιτούτο ή 

κολλέγιο, ή ως αίθουσες διαλέξεων ή αναγνωστήριο, ή οποιαδήποτε άλλη περιουσία, 

ακίνητη ή κινητή, για την προαγωγή των πιο πάνω σκοπών ή οποιωνδήποτε από αυτούς. 

 

(η) Να δανείζεται, προσκτάται ή εξευρίσκει οποιαδήποτε χρηματικά ποσά τα οποία δυνατόν να 

χρειασθεί ο Σύνδεσμος, υπό τέτοιους όρους, οι οποίοι θα θεωρηθούν  συμφέροντες, ειδικά 

δε με υποθήκευση ή επιβάρυνση  ολοκλήρου ή μέρους της περιουσίας του Συνδέσμου. 

 

(θ) Να καταρτίσει βιβλιοθήκη για τη χρήση των Μελών και εγγεγραμμένων σπουδαστών, και 

να συλλέγει, κατατάσσει, αντιπαραβάλλει και δημοσιεύει πληροφορίες προς εξυπηρέτηση 

των Μελών του Συνδέσμου. 

 

(ι) Να κάνει  δωρεές ή εισφορές για εθνικούς, δημόσιους, εκπαιδευτικούς ή φιλανθρωπικούς 

σκοπούς. 

 

(κ) Όπως εκτυπώνει και εκδίδει οποιεσδήποτε εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία ή έντυπα που ο 

Σύνδεσμος ήθελε κρίνει επιθυμητά για την προαγωγή των σκοπών αυτού. 

 

(λ) Να εκτελεί κάθε άλλη νόμιμη πράξη η οποία είναι  παρεμπίπτουσα, συναφής ή 

συντελεστική στην επίτευξη των πιο πάνω σκοπών ή οποιωνδήποτε από αυτούς. 

 

Νοουμένου ότι ο Σύνδεσμος δεν θα υποστηρίζει με την περιουσία του οποιονδήποτε  αντικείμενο ή 

οποιανδήποτε προσπάθεια να επιβάλει στα Μέλη του ή σε άλλους συμμόρφωση ή υποχρεώσει τα 

Μέλη του ή άλλους σε συμμόρφωση, προς οποιονδήποτε κανονισμό, περιορισμό ή όρο οι οποίοι 

εάν αποτελούσαν σκοπούς του Συνδέσμου, θα τον καθιστούσαν Συντεχνία. 

 

3. Το εισόδημα και η περιουσία του Συνδέσμου, απ’ όπου και αν προέρχονται, θα χρησιμοποιούνται 

αποκλειστικά για την προαγωγή των σκοπών του Συνδέσμου όπως αυτοί εκτίθενται στο 

Καταστατικό αυτό, κανένα δε μέρος του εισοδήματος ή της περιουσίας αυτής θα πληρώνεται ή 

μεταβιβάζεται, εμμέσως ή αμέσως, υπό τη μορφή μερίσματος, δώρου, διανομής, φιλοδωρήματος ή 

άλλως καθ’ οιονδήποτε τρόπον υπό μορφή κέρδους, προς τα Μέλη του Συνδέσμου. Νοείται ότι 

τίποτα από τα παρόντα διαλαμβανόμενα θα αποκλείει την πληρωμή, καλή τη πίστη, εύλογης και 
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κατάλληλης αμοιβής προς οποιοδήποτε αξιωματούχο ή υπάλληλο του Συνδέσμου, ή προς 

οποιοδήποτε Μέλος του Συνδέσμου, σε αντάλλαγμα για οποιαδήποτε υπηρεσία που πραγματικά 

παρασχέθηκε προς το Σύνδεσμο, ούτε θα αποκλείει την καταβολή τόκου με νόμιμο επιτόκιο για 

χρηματικά ποσά που δόθηκαν με δάνειο ή καταβολή εύλογου και κατάλληλου ενοικίου για ακίνητα 

που εκμισθώθηκαν ή παραχωρήθηκαν υπό οποιουδήποτε Μέλους  προς το Σύνδεσμο, αλλά ούτως 

ώστε κανένα Μέλος του Συμβουλίου του Συνδέσμου να διορίζεται με μισθό ή με άλλη αμοιβή σε 

οποιανδήποτε θέση ή αξίωμα του Συνδέσμου, και ούτως ώστε  καμία αμοιβή ή άλλη χρηματική 

παροχή ή παροχή που υπολογίζεται  σε χρήμα να δίνεται από το Σύνδεσμο σε οποιοδήποτε μέλος 

του Συμβουλίου εκτός για την αποπληρωμή δαπανών που έγιναν από αυτόν και τόκου με επιτόκιο, 

ανάλογα με την περίπτωση, επί χρημάτων δανεισθέντων ή για την πληρωμή εύλογου και 

κατάλληλου ενοικίου για ακίνητα που εκμισθώθηκαν ή παραχωρήθηκαν από αυτόν προς το 

Σύνδεσμο. Νοείται ότι τίποτε εκ των προειρημένων δύναται να εκληφθεί ότι αποκλείει οποιαδήποτε 

πληρωμή προς οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο του οποίου μέλος του Συμβουλίου τυγχάνει να είναι 

και μέλος ή μέτοχος που μετέχει κατά ποσοστό μικρότερο του ενός εκατοστού στο κεφάλαιο του εν 

λόγω νομικού προσώπου, αναφορικώς δε προς τέτοια πληρωμή τα Μέλη δεν υπόκεινται σε 

οποιαδήποτε υποχρέωση προς απόδοση οποιουδήποτε λογαριασμού προς το Σύνδεσμο για 

οποιοδήποτε μέρισμα κερδών δυνατόν αυτοί να λάβουν. 

 

4. Καμιά προσθήκη, τροποποίηση ή παραλλαγή στις ισχύουσες διατάξεις του καταστατικού και των 

κανονισμών δύναται να γίνει χωρίς την προηγουμένη έγκρισή τους από τον Υπουργό Εμπορίου, 

Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 

5. Η  τρίτη και τέταρτη παράγραφος του παρόντος καταστατικού περιλαμβάνουν όρους με τους 

οποίους χορηγείται άδεια του Υπουργού Εμπορίου και Βιομηχανίας προς το Σύνδεσμο δυνάμει του 

άρθρου 20 του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113. 

 

6. Η ευθύνη των Μελών είναι περιορισμένη. 

 

7. Έκαστο Μέλος  του Συνδέσμου αναλαμβάνει να συνεισφέρει στο Ενεργητικό του Συνδέσμου, σε 

περίπτωση που ο Σύνδεσμος ήθελε διαλυθεί κατά το χρόνο που είναι Μέλος, ή εντός ενός έτους 

αφού παύσει να είναι Μέλος, για την πληρωμή των χρεών και υποχρεώσεων του Συνδέσμου, οι 

οποίες συνάφθηκαν προτού παύσει να είναι Μέλος, και την εξόφληση των δαπανών και πληρωμών 

της διάλυσης, και για τη διευθέτηση των δικαιωμάτων αυτών των Μελών μεταξύ των του ποσού, το 

οποίον δυνατόν να απαιτηθεί με αυτό τον τρόπο, μη υπερβαίνοντος τα δεκαεπτά ευρώ και εννέα 

σεντ (€17,09). 

 

8. Σε περίπτωση διάλυσης, ή εκκαθάρισης του Συνδέσμου ή εξ οιασδήποτε αιτίας, τυχόν παραμένουσα 

περιουσία, μετά την ικανοποίηση όλων των χρεών και των υποχρεώσεων αυτού, δεν θα 

καταβάλλεται ή δεν θα διανέμεται μεταξύ των μελών του Συνδέσμου, αλλά θα εκχωρείται ή θα 

μεταφέρεται σε άλλο οργανισμό ή οργανισμούς, το ιδρυτικό έγγραφο των οποίων θα απαγορεύει τη 

μεταξύ των μελών των διανομή του εισοδήματος και της περιουσίας των δυνάμει διατάξεων όχι 

λιγότερο δεσμευτικών εκείνων οι οποίες προβλέπονται από το πιο πάνω άρθρο 3, του παρόντος 

ιδρυτικού εγγράφου. Ο Οργανισμός ή Οργανισμοί, στους οποίους θα εκχωρηθεί ή θα μεταφερθεί η 

περιουσία οφείλουν να καθορισθούν από τα Μέλη του Συνδέσμου πριν ή κατά το χρόνο της 

διάλυσής του, σε περίπτωση δε κατά την οποία θα είναι αδύνατη ή ολική ή μερική εφαρμογή της 

πρόνοιας αυτής ή περιουσία του Συνδέσμου που παραμένει με αυτό τον τρόπο  θα εκχωρείται ή θα 

μεταφέρεται υπέρ κάποιου φιλανθρωπικού σκοπού. 

 

9. Θα τηρούνται αληθείς λογαριασμοί των χρηματικών ποσών τα οποία εισπράττει και δαπανά ο 

Σύνδεσμος και των αντικειμένων αναφορικά προς τα οποία γίνονται τέτοιες εισπράξεις και δαπάνες, 

πασών των πωλήσεων και αγορών εμπορευμάτων του που γίνονται από το Σύνδεσμο, και της 

περιουσίας, των πιστώσεων και των υποχρεώσεών του, και τέτοιοι λογαριασμοί θα είναι διαθέσιμοι 

προς επιθεώρηση από τα Μέλη, τηρουμένων οιωνδήποτε τέτοιων ευλόγων περιορισμών, όσον 

αφορά στο χρόνο και τον τρόπο της τέτοιας επιθεώρησης οι οποίοι δύνανται εκάστοτε να 

επιβάλλονται σύμφωνα με τους κανονισμούς ή θεσμούς του Συνδέσμου. Άπαξ τουλάχιστον καθ` 
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έκαστο έτος οι λογαριασμοί του Συνδέσμου θα εξετάζονται και η ορθότητα του λογαριασμού 

εισοδήματος και δαπανών καθώς και του ισολογισμού θα εξακριβώνονται από ένα ή περισσότερους 

δεόντως προσοντούχων Ελεγκτού ή Ελεγκτών. 

 

 ΕΜΕΙΣ, των οποίων τα ονόματα και οι διευθύνσεις αναγράφονται πιο κάτω επιθυμούμε να 

συστήσουμε Εταιρεία σύμφωνα με αυτό το Ιδρυτικό Έγγραφο. 

 

 

 

 
  

Το παρόν Ιδρυτικό Έγγραφο είναι μεταγλώττιση στη δημοτική του επίσημου και δεσμευτικού  

Ιδρυτικού Εγγράφου του ΣΕΛΚ που είναι κατατεθειμένο στον Έφορο Εταιρειών. 
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1.200 

Καταστατικό Έγγραφο 

του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου 
(Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση) 
 

 Ερμηνεία 

 

1. Στο παρόν Καταστατικό εκτός από τις περιπτώσεις που από το ίδιο το κείμενο προκύπτει 

διαφορετική έννοια: 

 

 «Γραμματέας» σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο που διορίζεται για να εκτελεί τα καθήκοντα του 

γραμματέα του Συνδέσμου και περιλαμβάνει βοηθό γραμματέα και πρόσωπο που διορίστηκε από 

κοινού με άλλο πρόσωπο, ως γραμματέας. 

 

 «Δημοκρατία» σημαίνει τη Δημοκρατία της Κύπρου. 

 

 «Διοικητικό Συμβούλιο» ή «Διοικητικοί Σύμβουλοι» ή «Συμβούλιο» σημαίνει τους εκάστοτε 

διοικητικούς συμβούλους του Συνδέσμου. 

 

 «Εγγεγραμμένο γραφείο» σημαίνει το εγγεγραμμένο γραφείο του Συνδέσμου, όπως καθορίζεται ή 

εγκρίνεται από καιρό σε καιρό από τους διοικητικούς συμβούλους. 

 

 «Εγκεκριμένος Λογιστής» σημαίνει Λογιστή εγγεγραμμένο στο Μητρώο, δυνάμει των προνοιών 

του παρόντος Καταστατικού. 

 

 «Μητρώο» σημαίνει το Μητρώο το οποίο τηρείται σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος 

Καταστατικού. 

 

«νόμιμο ελεγκτικό γραφείο» σημαίνει το ελεγκτικό γραφείο (εταιρεία ή συνεταιρισμό ή 

οποιοδήποτε άλλο νομικό πρόσωπο), το οποίο έχει λάβει άδεια άσκησης του λογιστικού 

επαγγέλματος. 

 

 «νόμιμος ελεγκτής» σημαίνει τον ελεγκτή (φυσικό πρόσωπο), που έχει λάβει άδεια άσκησης του 

λογιστικού επαγγέλματος. 

 

 «Νόμος» σημαίνει τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ. 113, ή οποιοδήποτε νόμο που τον αντικαθιστά ή 

τον τροποποιεί. 

 

 «Οι παρόντες Κανονισμοί» ή «οι Κανονισμοί αυτοί» σημαίνει το παρόν Καταστατικό και 

περιλαμβάνει και τυχόν τροποποιήσεις του. 

 

 «Οίκος» σημαίνει Μέλος ή μη Μέλος του Συνδέσμου, το οποίο τυγχάνει ελεγκτικό γραφείο. 

 

 «Πρόεδρος» σημαίνει τον Πρόεδρο του Συνδέσμου. 

 

 «Σύνδεσμος» ή «Εταιρεία» σημαίνει την παρούσα εταιρεία, ήτοι το Σύνδεσμο Εγκεκριμένων 

Λογιστών Κύπρου. 

 

 «Σφραγίδα» σημαίνει την κοινή σφραγίδα του Συνδέσμου. 

 

Εκτός αν δηλώνεται αντίθετη πρόθεση, εκφράσεις που αναφέρονται σε γραπτά, ερμηνεύονται ότι 

περιλαμβάνουν αναφορές σε τυπογραφία, λιθογραφία, φωτογραφία, και άλλους τρόπους 

παράστασης ή αναπαράστασης λέξεων σε ορατή μορφή περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών 
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μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών ή άλλων ηλεκτρονικών εφαρμογών επικοινωνίας που 

παρέχουν οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Εκτός αν από το κείμενο προκύπτει 

διαφορετικά, λέξεις ή εκφράσεις που περιλαμβάνονται στο Καταστατικό αυτό έχουν την ίδια έννοια 

με εκείνη του Νόμου. 

 

  Μέλη 

 

2. Ο αριθμός των μελών με τα οποία ο Σύνδεσμος είχε εγγραφεί ήσαν 100 αλλά το Συμβούλιο δύναται 

από καιρού σε καιρό να εγκρίνει αύξηση μελών. 

     

3.          (α) Μέλη του Συνδέσμου μπορούν να εγγραφούν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία 

δικαιούνται να εγγραφούν σύμφωνα με κανονισμούς περί Τήρησης Μητρώου που εκδίδει 

το Συμβούλιο. 

 

(β) Μέλος του Συνδέσμου παύει να είναι Μέλος στις περιπτώσεις που καθορίζονται στους    

κανονισμούς περί Τήρησης Μητρώου που εκδίδει το Συμβούλιο.   

 

Τίτλοι Μελών 

 

4.          (1) Κάθε Μέλος του Συνδέσμου θα δικαιούται να χρησιμοποιεί τους πιο κάτω τίτλους ως 

ονομασίες που ανήκουν στο Σύνδεσμο: 

 

(α) Τίτλος που θα ισχύει για όλα τα Μέλη: 

 Εγκεκριμένος Λογιστής (Σύντμηση: ‘ΕΛ’) 

 Certified Public Accountant (Σύντμηση: ‘CPA’) 

 

(β) Τα Μέλη που είναι νόμιμοι ελεγκτές δύνανται να προσθέσουν στον πιο πάνω τίτλο 

τη φράση ‘και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής’ (‘and Registered Auditor’). 

 

Νοείται ότι σε περίπτωση νόμιμων ελεγκτικών γραφείων, οι πιο πάνω τίτλοι θα 

εκφράζονται στον πληθυντικό. 

 

  (2) Κάθε πρόσωπο με την υποβολή της αίτησής του όπως καταστεί Μέλος του Συνδέσμου, θα 

θεωρείται ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως, όταν γίνει αποδεκτό ως Μέλος του 

Συνδέσμου και ενόσω είναι Μέλος του Συνδέσμου, τηρεί δεόντως τους παρόντες 

Κανονισμούς και τους εκάστοτε εν ισχύει θεσμούς, κανόνες, κανονισμούς και άλλες 

διατάξεις του Συνδέσμου, και όπως μη χρησιμοποιεί τους τίτλους που αναφέρονται στην 

υποπαράγραφο (1) πιο πάνω ή οποιαδήποτε άλλη παρεμφερή ονομασία υποδηλούσα 

ιδιότητα ως Μέλος του Συνδέσμου, παρά μόνο ενόσω θα είναι Μέλος του Συνδέσμου. 

 

 Γενική συνέλευση 

 

5.  Ο Σύνδεσμος οφείλει να συγκαλεί κάθε έτος γενική συνέλευση που θα συνιστά την ετήσια γενική 

συνέλευσή του, επιπρόσθετα προς άλλες συνελεύσεις που τυχόν θα συγκαλούνται στο ίδιο έτος, και 

θα ορίζει τη συνέλευση αυτή ως τέτοια, στις ειδοποιήσεις που τη συγκαλούν και οι γενικές 

συνελεύσεις δεν πρέπει να απέχουν μεταξύ τους περισσότερο από δεκαπέντε μήνες. 

 

6. Όλες οι γενικές συνελεύσεις, εκτός από τις ετήσιες γενικές συνελεύσεις, ονομάζονται έκτακτες 

γενικές συνελεύσεις. 

 

7. Το Συμβούλιο δύναται, οποτεδήποτε το κρίνει πρέπον, να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση και 

έκτακτες γενικές συνελεύσεις θα συγκαλούνται επίσης ύστερα από τέτοια απαίτηση, ή σε 

περίπτωση παράλειψης, δύνανται να συγκαλούνται από τέτοιους απαιτητές, όπως προνοείται από το 

άρθρο 126 του Νόμου.  Αν οποτεδήποτε δεν υπάρχουν εντός της Δημοκρατίας αρκετά μέλη του 

Συμβουλίου που να δύνανται να δημιουργήσουν απαρτία, οποιοδήποτε μέλος του Συμβουλίου ή 
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οποιαδήποτε δύο Μέλη του Συνδέσμου δύνανται να συγκαλούν έκτακτη γενική συνέλευση με τον 

ίδιο τρόπο όσο το δυνατό πλησιέστερο όπως εκείνο με τον οποίο συνελεύσεις δύνανται να 

συγκαλούνται από το Συμβούλιο. 

 

 Ειδοποιήσεις γενικών συνελεύσεων 

  

8.  Ετήσια γενική συνέλευση και συνέλευση που συγκαλείται για την έγκριση ειδικού ψηφίσματος 

συγκαλείται με προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση τουλάχιστον είκοσι μίας ημερών, και συνέλευση 

του Συνδέσμου εκτός από ετήσια γενική συνέλευση ή συνέλευση που συγκαλείται για την έγκριση 

ειδικού ψηφίσματος, με γραπτή ειδοποίηση τουλάχιστον δεκατεσσάρων ημερών.  Η ειδοποίηση δεν 

θα περιλαμβάνει την ημέρα κατά την οποία επιδίδεται ή θεωρείται ότι επιδίδεται και την ημέρα για 

την οποία δίνεται, και ορίζει τον τύπο, την ημέρα και την ώρα της συνέλευσης και, στην περίπτωση 

ειδικής εργασίας, τη γενική φύση της εργασίας αυτής, και δίνεται, με τρόπο που αναφέρεται πιο 

κάτω ή με τέτοιο άλλο τρόπο, αν υπάρχει, που ενδεχόμενα να καθορίζεται από το Σύνδεσμο σε 

γενική συνέλευση, στα πρόσωπα που σύμφωνα με το Καταστατικό του Συνδέσμου δικαιούνται να 

λαμβάνουν τέτοιες ειδοποιήσεις από το Σύνδεσμο: 

 

 Νοείται ότι συνέλευση του Συνδέσμου θεωρείται, ανεξάρτητα από το ότι συγκαλείται με 

ειδοποίηση μικρότερη από αυτή που ορίζεται στο Καταστατικό αυτό, ότι έχει δεόντως συγκληθεί, 

αν συμφωνηθεί με τον τρόπο αυτό: 

 

(α) στην περίπτωση συνέλευσης που συγκαλείται ως ετήσια γενική συνέλευση, από όλα τα 

Μέλη που δικαιούνται να παραστούν και να ψηφίσουν σε αυτή, και 

 

(β) στην περίπτωση οποιασδήποτε άλλης συνέλευσης, από πλειοψηφία σε αριθμό των μελών 

που δικαιούνται να παραστούν και ψηφίσουν σε αυτή που είναι πλειοψηφία που 

αντιπροσωπεύει  μαζί  όχι λιγότερο από το ενενήντα πέντε τοις εκατό όλων των 

δικαιωμάτων ψήφου στη συνέλευση αυτή όλων των μελών. 

 

9.  Η τυχαία παράλειψη επίδοσης ειδοποίησης για συνέλευση σε, ή η μη παραλαβή ειδοποίησης για 

συνέλευση, από οποιοδήποτε πρόσωπο που δικαιούται να λάβει ειδοποίηση δεν ακυρώνει τις 

διαδικασίες στη συνέλευση αυτή. 

  

 Διαδικασίες γενικών συνελεύσεων 

 

10. Κάθε εργασία που διεξάγεται σε έκτακτη γενική συνέλευση θα θεωρείται ειδική, ειδική επίσης θα 

θεωρείται και η εργασία που διεξάγεται σε ετήσια γενική συνέλευση, της εξέτασης των 

λογαριασμών, του ισολογισμού και των εκθέσεων των συμβούλων και ελεγκτών, της εκλογής 

συμβούλων σε αντικατάσταση αυτών που αποχωρούν και το διορισμό και τον καθορισμό της 

αμοιβής των ελεγκτών. 

 

11. Δεν διεξάγεται καμιά εργασία σε γενική συνέλευση, εκτός αν υπάρχει απαρτία κατά το χρόνο που η 

συνέλευση αρχίζει τις εργασίες της. Εκτός όπου στο παρόν Καταστατικό προνοείται διαφορετικά, 

50 Μέλη παρόντα αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου και έχοντα δικαίωμα ψήφου θα συνιστούν 

απαρτία. 

 

12. Αν εντός μισής ώρας από την ώρα που ορίστηκε για τη συγκρότηση της συνέλευσης δεν υπάρχει 

απαρτία, η συνέλευση, αν είχε συγκληθεί ύστερα από απαίτηση μελών, θα διαλύεται σε κάθε άλλη 

περίπτωση θα αναβάλλεται για την ίδια ημέρα της επόμενης εβδομάδας, κατά τον ίδιο χρόνο και 

τόπο που οι σύμβουλοι δύνανται να αποφασίσουν, και αν στην εξ αναβολής συνέλευση δεν 

επιτευχθεί απαρτία εντός μισής ώρας από την ώρα που ορίστηκε για τη συγκρότηση της, τα 

παρόντα Μέλη είτε αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου και έχοντα δικαίωμα ψήφου θα συνιστούν 

απαρτία. 
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13. Ο Πρόεδρος προεδρεύει σε κάθε γενική συνέλευση του Συνδέσμου και αν δεν υπάρχει τέτοιος 

Πρόεδρος ή αδυνατεί να προεδρεύσει ή αν ο Πρόεδρος δεν είναι παρών σε οποιανδήποτε 

συνέλευση μέσα σε δέκα πέντε λεπτά από την ώρα που είχε ορισθεί, τότε αν ο Αντιπρόεδρος 

τυγχάνει παρών προεδρεύει αυτός, αν όχι, τότε προεδρεύει ο μεγαλύτερος σε ηλικία παρών 

Σύμβουλος εάν αποδέχεται, άλλως ο επόμενος παρών μεγαλύτερος σε ηλικία Σύμβουλος. 

 

14. Αν σε οποιαδήποτε συνέλευση, κανένας σύμβουλος δεν είναι πρόθυμος να ενεργήσει ως πρόεδρος, 

ή αν κανένας σύμβουλος δεν είναι παρών εντός δεκαπέντε λεπτών από την ώρα που είχε οριστεί για 

τη συγκρότηση της συνέλευσης, τότε τα παρόντα Μέλη εκλέγουν ένα από αυτά ως προεδρεύοντα 

της συνέλευσης. 

 

15.  Ο πρόεδρος δύναται, με τη συγκατάθεση οποιασδήποτε συνέλευσης στην οποία υπάρχει απαρτία 

(και θα έχει υποχρέωση αν του δώσει οδηγίες η συνέλευση), να αναβάλλει  τη συνέλευση από καιρό 

σε καιρό και από τόπο σε τόπο, αλλά καμιά εργασία δεν διεξάγεται σε οποιαδήποτε εξ αναβολής 

συνέλευση, εκτός από την εργασία που παραμένει ατέλειωτη στη συνέλευση από την οποία έγινε η 

αναβολή. Όταν μια συνέλευση αναβάλλεται για τριάντα ή περισσότερες ημέρες, ειδοποίηση της εξ 

αναβολής συνέλευσης θα δίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως για την αρχική συνέλευση.  Εκτός όπως 

προνοείται πιο πάνω δεν χρειάζεται να δίνεται ειδοποίηση για αναβολή ή για την εργασία που θα 

διεξαχθεί σε εξ αναβολής συνέλευση. 

 

 Συνελεύσεις Διασκέψεως  

 

16.   Κατά το μέτρο το επιτρεπόμενο από τους νόμους της Δημοκρατίας της Κύπρου, οι οποίοι 

εφαρμόζονται στη συγκεκριμένη περίπτωση, τα Μέλη του Συνδέσμου ή οι πληρεξούσιοι 

αντιπρόσωποι των Μελών  μπορούν  να παραστούν σε Συνελεύσεις του Συνδέσμου μέσω 

τηλεφωνικής κλήσης, εικονοτηλεφωνίας, ή οποιουδήποτε άλλου μέσου ηλεκτρονικής επικοινωνίας, 

οι οποίες εφεξής  θα ονομάζονται «Συνελεύσεις  Διασκέψεως», νοουμένου ότι οι εν λόγω 

Συνελεύσεις Διασκέψεως θα αρχίζουν και θα τερματίζονται στην ίδια περίοδο για όλους που θα 

συμμετέχουν. Όλα τα Μέλη που θα δικαιούνται να συμμετέχουν θα ειδοποιούνται δεόντως για την 

επικείμενη Συνέλευση  και θα είναι σε θέση να ακούν και να ακούγονται παράλληλα από όλα τα 

πρόσωπα που συμμετέχουν σε αυτή σε κάθε ουσιώδη χρόνο καθ’ όλη τη διάρκεια της Συνέλευσης. 

 

Οι μετέχοντες σε τέτοιες Συνελεύσεις Διασκέψεως θα λογίζονται ως παρόντες  ή παρόντες μέσω 

αντιπροσώπων, και όλοι οι Κανονισμοί του Καταστατικού του Συνδέσμου οι οποίοι σχετίζονται με 

τη σύγκληση ή τη λειτουργία των Συνελεύσεων των Μελών του Συνδέσμου, θα ισχύουν κατ’ 

αναλογία (pari passu) και η Συνέλευση Διασκέψεως  θα θεωρείται για όλους τους σκοπούς και 

προθέσεις ως Συνέλευση που έγινε στην παρουσία των Μελών δεόντως συγκληθείσα  και 

πραγματοποιηθείσα και η καταγραφή των εργασιών της θα υπογράφεται από τον Πρόεδρο της 

τέτοιας Συνέλευσης. 

 

 Ψηφοφορία 

 

 17 (α)  Σε κάθε γενική συνέλευση, ψήφισμα που τίθεται για έγκριση στη συνέλευση θα αποφασίζεται με 

ανάταση των χεριών, ή με ηλεκτρονική διαδικασία  εκτός αν ζητηθεί (πριν ή κατά την ανακοίνωση 

του αποτελέσματος της ανάτασης των χεριών) ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο: 

  

( i) από τον πρόεδρο, ή 

( ii)  από τουλάχιστον τρία Μέλη παρόντα αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, ή 

( iii) από οποιοδήποτε Μέλος ή Μέλη παρόντα αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου που 

αποτελούν όχι λιγότερο από το ένα δέκατο του συνολικού αριθμού των ψήφων όλων των 

μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση. 

  

Εκτός αν ζητηθεί ψηφοφορία με τον τρόπο αυτό, δήλωση  του προέδρου ότι ψήφισμα έχει εγκριθεί 

με ανάταση των χεριών ή με ηλεκτρονική διαδικασία ή έχει εγκριθεί  ομόφωνα ή με μια 

συγκεκριμένη πλειοψηφία, ή απορριφθεί και σχετική για αυτό καταχώριση στο βιβλίο των 
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πρακτικών, της διαδικασίας του Συνδέσμου, αποτελεί αμάχητη απόδειξη για το γεγονός χωρίς να 

χρειάζεται απόδειξη του αριθμού ή της αναλογίας των ψήφων που δόθηκαν υπέρ ή εναντίον του 

ψηφίσματος. 

 

 Η απαίτηση για ψηφοφορία δύναται να αποσύρεται. 

  

(β)  Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίζει τον τρόπο διεξαγωγής ψηφοφορίας καθώς και το 

χρονικό διάστημα που αυτή θα λάβει χώρα κατά τη διάρκεια Γενικής Συνέλευσης. 

 

 18. Εκτός όπως προνοείται στον Κανονισμό  20, αν ζητηθεί ψηφοφορία δεόντως, αυτή διεξάγεται με 

τον τρόπο που θα υποδείξει ο πρόεδρος, και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας συνιστά την απόφαση 

της συνέλευσης στην οποία ζητήθηκε η ψηφοφορία. 

 

 19. Αν υπάρχει ισοψηφία, είτε στην περίπτωση ανάτασης των χεριών είτε σε περίπτωση ψηφοφορίας, ο 

πρόεδρος της συνέλευσης στην οποία γίνεται η ανάταση των χεριών ή στην οποία η ψηφοφορία 

απαιτείται, δικαιούται σε δεύτερη ή νικώσα ψήφο. 

 

 20. Αν ζητηθεί ψηφοφορία για την εκλογή του προέδρου ή για το θέμα αναβολής της συνέλευσης, η 

ψηφοφορία θα διεξάγεται αμέσως.  Αν η ψηφοφορία ζητηθεί για οποιοδήποτε άλλο θέμα αυτή θα 

διεξάγεται σε χρόνο που ο πρόεδρος της συνέλευσης θα ορίζει, και κάθε εργασία εκτός από την 

εργασία για την οποία ζητήθηκε ψηφοφορία δύναται να συνεχίζεται ενώ θα εκκρεμεί η εργασία για 

την οποία ζητήθηκε η ψηφοφορία. 

 

 Ψήφοι Μελών 

 

21. Κάθε Μέλος έχει μια ψήφο, εξαιρουμένων των νόμιμων ελεγκτικών γραφείων τα οποία δεν έχουν 

ψήφο.  

 

22. Κανένα Μέλος δεν δικαιούται να ψηφίζει σε γενική συνέλευση εκτός αν όλα τα ποσά που έχουν 

καταστεί πληρωτέα από αυτό στο Σύνδεσμο έχουν πληρωθεί. 

 

23. Σε περίπτωση ψηφοφορίας, οι ψήφοι δίνονται προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου, (proxy). 

 

24.        Κανένα Μέλος δεν θα μπορεί να ενεργεί ως αντιπρόσωπος για περισσότερα από δύο Μέλη. 

 

25. Το πληρεξούσιο με το οποίο διορίζεται ο αντιπρόσωπος πρέπει να είναι γραπτό και να υπογράφεται 

από το Μέλος που προβαίνει στο διορισμό ή τον αντιπρόσωπο του που έχει δεόντως εξουσιοδοτηθεί 

γραπτώς από αυτό.  Ο αντιπρόσωπος πρέπει να είναι Μέλος του Συνδέσμου και να ικανοποιεί τις 

διατάξεις του Κανονισμού 22. 

 

 26. Το πληρεξούσιο με το οποίο διορίζεται ο αντιπρόσωπος όπως και οποιοδήποτε άλλο πληρεξούσιο 

έγγραφο ή εξουσιοδότηση, αν υπάρχει, δυνάμει της οποίας τούτο υπογράφτηκε, ή πιστοποιημένο 

από πιστοποιούντα υπάλληλο αντίγραφο του πληρεξούσιου ή της εξουσιοδότησης, θα κατατίθεται 

στο Εγγεγραμμένο Γραφείο του Συνδέσμου ή σε άλλο τόπο εντός της Δημοκρατίας που θα 

καθορίζεται για το σκοπό αυτό στην ειδοποίηση που συγκαλεί τη συνέλευση, όχι αργότερα από 48 

ώρες πριν από το χρόνο που καθορίζεται για τη συγκρότηση της συνέλευσης ή της εξ αναβολής 

συνέλευσης, στην οποία το πρόσωπο που αναγράφεται στο πληρεξούσιο προτίθεται να ψηφίσει. 

 

 27. Πληρεξούσιο έγγραφο θα συντάσσεται με τον ακόλουθο τρόπο ή τον πλησιέστερο προς αυτό τύπο 

που επιτρέπουν οι περιστάσεις: 

 

‘ΣΕΛΚ 

 

Εγώ ………………………………………………………… Αρ. Εγγραφής………… 

από…………………………..Μέλος του πιο πάνω Συνδέσμου με το παρόν διορίζω τον/την 
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κ…..............................................................................Αρ. Εγγραφής………... από ………………….ή 

στην απουσία του/της τον/την κ …..……………………… Αρ. Εγγραφής………….  από 

………………ως αντιπρόσωπό μου για να ψηφίσει εκ μέρους μου στην [Ετήσια/Έκτακτη ανάλογα 

με την περίπτωση] Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου που θα πραγματοποιηθεί την …… ημέρα του 

…………..20… και σε οποιαδήποτε αναβολή της. 

 

Υπογράφτηκε σήμερα την … ημέρα του ……………………..20…’» 

 

 

 28. Όταν είναι επιθυμητό να παραχωρείται στα Μέλη η ευκαιρία να ψηφίζουν υπέρ ή εναντίον ενός 

ψηφίσματος, το πληρεξούσιο με το οποίο γίνεται ο διορισμός του αντιπροσώπου θα ακολουθεί τον 

πιο κάτω ή τον πλησιέστερο προς αυτό τύπο που επιτρέπουν οι περιστάσεις: 

 

            ‘ΣΕΛΚ 

 

Εγώ ………………………………………………………… Αρ. Εγγραφής………… 

από…………………………..Μέλος του πιο πάνω Συνδέσμου με το παρόν διορίζω τον/την 

κ…..............................................................................Αρ. Εγγραφής………... από ………………….ή 

στην απουσία του/της τον/την κ …..……………………… Αρ. Εγγραφής………….  από 

………………ως αντιπρόσωπό μου για να ψηφίσει εκ μέρους μου στην [Ετήσια/Έκτακτη ανάλογα 

με την περίπτωση] Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου που θα πραγματοποιηθεί την …… ημέρα του 

…………..20… και σε οποιαδήποτε αναβολή της. 

 

Αυτό το πληρεξούσιο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε σχέση με τα ψηφίσματα που αναφέρονται πιο 

κάτω ως ακολούθως: 

 

      Ψήφισμα Αρ.1 *υπέρ *κατά 

      Ψήφισμα Αρ.2 *υπέρ * κατά 

 

* Απαλείψατε εκείνο που δεν είναι επιθυμητό. 

 

Εκτός αν δοθούν διαφορετικές οδηγίες ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος μπορεί να ψηφίσει κατά 

βούληση ή να τηρήσει αποχή. 

 

Υπογράφτηκε σήμερα την … ημέρα του ………………………20…» 

 

 

 29. Το πληρεξούσιο με το οποίο γίνεται ο διορισμός ενός αντιπροσώπου θα εκλαμβάνεται ότι 

παραχωρεί και το δικαίωμα απαίτησης ή το δικαίωμα συμμετοχής σε απαίτηση για διεξαγωγή 

ψηφοφορίας. 

 

 Συμβούλιο 

 

 30. Ο Σύνδεσμος θα διευθύνεται από Συμβούλιο αποτελούμενο, εκτός αν διαφορετικά αποφασισθεί με 

συνηθισμένο ψήφισμα της Γενικής Συνελεύσεως του Συνδέσμου, από δεκατέσσερα μέλη από τα 

οποία τουλάχιστον τέσσερα θα είναι Μέλη ασκούντα το επάγγελμα και τουλάχιστον τέσσερα μη 

ασκούντα το επάγγελμα. 

 

 Νοείται ότι σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να είναι ταυτόχρονα μέλη του ιδίου Συμβουλίου 

πέραν των δύο μελών ανήκοντα στον ίδιο Οίκο, υπό την ιδιότητα του συνεταίρου, μετόχου ή 

υπαλλήλου του Οίκου αυτού. 

 

 31. Η αμοιβή των μελών του Συμβουλίου καθορίζεται από καιρό σε καιρό από το Σύνδεσμο σε γενική 

συνέλευση.  Η αμοιβή αυτή λογίζεται ότι προκύπτει από ημέρα σε ημέρα.    
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Εξουσίες δανεισμού 

 

 32. Το Συμβούλιο δύναται να ασκεί όλες τις εξουσίες του Συνδέσμου για να δανείζεται χρήματα και να 

επιβαρύνει ή υποθηκεύει ολόκληρο ή μέρος της περιουσίας του Συνδέσμου, και άλλα χρεόγραφα, 

είτε αυτοτελή ή υπό μορφή ασφάλειας που να εξασφαλίζει οποιοδήποτε δάνειο, ευθύνη ή 

υποχρέωση του Συνδέσμου ή οποιουδήποτε τρίτου προσώπου. 

  

 

Εξουσίες και καθήκοντα του Συμβουλίου 

 

 33. Το Συμβούλιο διαχειρίζεται τις υποθέσεις του Συνδέσμου και δύναται να πληρώνει όλα τα έξοδα 

που προκύπτουν για την προαγωγή του Συνδέσμου και δύναται να ασκεί όλες τις εξουσίες του 

Συνδέσμου που δεν απαιτούνται από το Νόμο ή από το παρόν Καταστατικό να ασκούνται από το 

Σύνδεσμο σε γενική συνέλευση, τηρουμένων όμως όλων των προνοιών του Νόμου και του 

παρόντος Καταστατικού και των προνοιών οποιωνδήποτε Κανονισμών, που δεν είναι ασυμβίβαστοι 

με τις πιο πάνω πρόνοιες, που δυνατό να καθορίζονται από το Σύνδεσμο σε γενική συνέλευση αλλά 

κανένας Κανονισμός που γίνεται από το Σύνδεσμο σε γενική συνέλευση με κανένα τρόπο δεν 

καθιστά άκυρη οποιαδήποτε προηγούμενη πράξη του Συμβουλίου, η οποία θα ήταν έγκυρη αν ο 

Κανονισμός αυτός δεν είχε γίνει. 

 

 34. Το Συμβούλιο δύναται από καιρό σε καιρό και σε οποιοδήποτε χρόνο, με πληρεξούσιο έγγραφο, να 

διορίζει οποιαδήποτε εταιρεία, οίκο ή πρόσωπο ή σώμα προσώπων, είτε υποδεικνύεται άμεσα είτε 

έμμεσα από το Συμβούλιο, για να είναι πληρεξούσιος ή πληρεξούσιοι αντιπρόσωποι του Συνδέσμου 

για τέτοιους σκοπούς και με τέτοιες εξουσίες, εξουσιοδοτήσεις και διακρίσεις (που δεν υπερβαίνουν 

εκείνες που έχουν παραχωρηθεί ή ασκούνται από το Συμβούλιο βάσει των κανονισμών αυτών) και 

για τέτοια περίοδο και με τέτοιους όρους όπως το Συμβούλιο δυνατόν να θεωρεί ορθό, και 

οποιαδήποτε τέτοια πληρεξούσια έγγραφα δυνατόν να περιέχουν τέτοιες πρόνοιες για την 

προστασία και διευκόλυνση προσώπων που συναλλάσσονται με οποιοδήποτε τέτοιο πληρεξούσιο 

αντιπρόσωπο όπως το Συμβούλιο δυνατό να θεωρεί ορθό και δύναται επίσης να εξουσιοδοτεί 

οποιοδήποτε τέτοιο πληρεξούσιο αντιπρόσωπο να μεταβιβάζει όλες ή οποιεσδήποτε από τις 

εξουσίες, εξουσιοδοτήσεις και διακρίσεις που παραχωρήθηκαν σε αυτό. 

 

 35. Όλες οι επιταγές, γραμμάτια, τραπεζικές επιταγές, συναλλαγματικές και άλλα διαπραγματεύσιμα 

έγγραφα, και όλες οι αποδείξεις χρημάτων που πληρώθηκαν στο Σύνδεσμο, πρέπει να υπογραφούν, 

εκδοθούν, γίνουν αποδεκτές, οπισθογραφηθούν, ή διαφορετικά εκτελεστούν ανάλογα με την 

περίπτωση, κατά τέτοιο τρόπο που το Συμβούλιο αποφασίζει από καιρό σε καιρό. 

 

 36. Το Συμβούλιο μεριμνά για την τήρηση πρακτικών σε βιβλία που προμηθεύονται για: 

 

(α) όλους τους διορισμούς αξιωματούχων που έγιναν από το Συμβούλιο. 

 

(β) τα ονόματα των μελών του Συμβουλίου που είναι παρόντα σε κάθε συνέλευση του 

Συμβουλίου και οποιασδήποτε επιτροπής του Συμβουλίου. 

 

(γ) όλα τα ψηφίσματα και διαδικασίες σε όλες τις συνελεύσεις του Συνδέσμου και του 

Συμβουλίου, και των επιτροπών του Συμβουλίου, και κάθε σύμβουλος που είναι παρών σε 

συνέλευση του Συμβουλίου  ή επιτροπής συμβούλων υπογράφει το όνομά του στο βιβλίο 

που τηρείται για το σκοπό αυτό, αν τούτο ρητά προβλέπεται από οποιοδήποτε νόμο. 

  

Έκπτωση Συμβούλων 

 

 37. Το αξίωμα μέλους του Συμβουλίου θα χηρεύει όταν το μέλος του Συμβουλίου: 
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(α) χωρίς τη συναίνεση του Συνδέσμου σε γενική συνέλευση κατέχει οποιοδήποτε άλλο 

κερδοφόρο αξίωμα στο Σύνδεσμο,  ή 

 

(β) πτωχεύει ή προβαίνει σε οποιαδήποτε διευθέτηση ή διακανονισμό με τους πιστωτές του 

γενικά, ή 

 

(γ) εμποδίζεται από του να είναι μέλος του Συμβουλίου δυνάμει διατάγματος που εκδίδεται 

σύμφωνα με το άρθρο 180 του Νόμου, ή 

 

(δ) καθίσταται διανοητικά άρρωστο, ή 

 

(ε) παραιτείται από το αξίωμά του με γραπτή ειδοποίηση προς το Σύνδεσμο, ή 

 

(στ) καταδικάστηκε για ποινικό αδίκημα ατιμωτικό ή που ενέχει ηθική αισχρότητα, ή 

 

(ζ) απουσιάσει από τρεις συνεχείς τακτικές συνεδρίες του Συμβουλίου χωρίς τούτο να 

οφείλεται σε ασθένεια ή αναγκαστική απουσία λόγω στρατιωτικής υποχρέωσης, ή 

 

(η) στερηθεί της ιδιότητάς του ως Μέλος του Συνδέσμου είτε προσωρινά είτε μόνιμα, ή 

 

(θ)  έχει άμεσα ή έμμεσα συμφέρον σε οποιαδήποτε σύμβαση με το Σύνδεσμο και παραλείπει 

να δηλώσει τη φύση του συμφέροντός του σύμφωνα με τον τρόπο που απαιτεί το άρθρο 191 

του Νόμου. 

 

Μέλος του Συμβουλίου που έχει συμφέρον σχετικά με οποιαδήποτε σύμβαση ή με οποιοδήποτε 

θέμα που προκύπτει από αυτή, δεν πρέπει να ψηφίζει και αν ψηφίζει δεν υπολογίζεται η ψήφος του. 

  

Εκλογή μελών του Συμβουλίου εκ περιτροπής 

 

 38. Κατά την ετήσια γενική συνέλευση του Συνδέσμου κάθε μέλος του Συμβουλίου που συμπλήρωσε 

τρία χρόνια θητείας από την τελευταία εκλογή του στο Συμβούλιο αποχωρεί από το αξίωμα. Παρά 

ταύτα ο Πρόεδρος δεν υπόκειται σε αποχώρηση αν η λήξη της τριετούς θητείας του στο Συμβούλιο 

συμπίπτει με το τέλος του πρώτου έτους της διετούς του θητείας ως Πρόεδρος παρότι αυτό 

ενδεχομένως να συνεπάγεται τελικά σε επέκταση της περιόδου θητείας στο Συμβούλιο πέραν των 

δώδεκα ετών που προβλέπεται στον Κανονισμό 39. 

 

 39.       Μέλος του Συμβουλίου που αποχωρεί είναι επανεκλέξιμο αλλά μέλος του Συμβουλίου το οποίο 

υπηρέτησε τέσσερις συνεχείς τριετείς θητείες (δηλαδή 12 έτη) δεν δικαιούται σε επανεκλογή εκτός 

αν παρέλθει ένα έτος από την ημέρα της αμέσως προηγούμενης του αποχώρησης από το Συμβούλιο. 

Κατ’ εξαίρεση, μέλη του Συμβουλίου τα οποία συμπληρώνουν τέσσερις συνεχείς τριετείς θητείες 

κατά το χρόνο της τροποποίησης του Καταστατικού στις  24 Νοεμβρίου 2010, θα δικαιούνται να 

επανεκλεγούν, για μια ακόμα τριετή θητεία, μετά τη λήξη των τεσσάρων συνεχών τριετών θητειών 

τους. 

 

 40. Κάθε Μέλος του Συνδέσμου δικαιούται να ψηφίσει μόνο μέχρι τόσους  υποψηφίους όσες είναι οι 

κενές θέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά βάσει 

των συνολικών ψήφων που έχουν λάβει, και στο Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγονται οι έχοντες λάβει 

τους περισσότερους ψήφους, αναλόγως των κενών θέσεων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, θα γίνεται 

κλήρωση. 

 

41. Ο Σύνδεσμος στη συνέλευση στην οποία μέλος του Συμβουλίου αποχωρεί με τον πιο πάνω τρόπο, 

δύναται να πληρώσει την κενή θέση με την εκλογή προσώπου σε αυτή, και σε περίπτωση 

παράλειψης, το μέλος του Συμβουλίου που αποχωρεί αν προσφέρει τον εαυτό του για επανεκλογή, 

θεωρείται επανεκλεγέν, εκτός αν στη συνέλευση αποφασιστεί ρητά να μην πληρωθεί η κενή θέση, ή 
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εκτός αν τέθηκε ψήφισμα στη συνέλευση για επανεκλογή του μέλους του Συμβουλίου και 

απορρίφθηκε. 

 

42.     Ένα Μέλος μπορεί να προταθεί ως υποψήφιο για εκλογή στο Συμβούλιο είτε (α) από το Συμβούλιο, 

είτε (β) από ένα Μέλος του Συνδέσμου.  Η κάθε υποψηφιότητα πρέπει να δίνεται γραπτώς, να ορίζει 

το όνομα του υποψηφίου και να υπογράφεται από τον προτείνοντα ή (στην περίπτωση υπόδειξης 

από το Συμβούλιο) το Γραμματέα.  Ένα μέλος του Συμβουλίου που αποχωρεί δυνάμει των άρθρων 

38  και 44 του Καταστατικού και που προτίθεται να  επιδιώξει επανεκλογή εξαιρείται της υπόδειξης 

αυτής αλλά θα πρέπει να δώσει γραπτή ειδοποίηση στο Γραμματέα  της πρόθεσής του αυτής.  

Πρέπει να επισυνάπτεται σε κάθε υποψηφιότητα  μια δήλωση, υπογραμμένη από τον υποψήφιο, της 

επιθυμίας του να εκλεγεί ως μέλος του Συμβουλίου, και σε κάθε υποψηφιότητα και κάθε 

ειδοποίηση πρόθεσης επιδίωξης επανεκλογής μια δήλωση υπογραμμένη από τον υποψήφιο που να 

αναφέρει κατά πόσο είναι Μέλος που ασκεί το επάγγελμα ή Μέλος που δεν ασκεί το επάγγελμα 

καθώς και ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα.  Η κάθε υποψηφιότητα, η κάθε ειδοποίηση πρόθεσης 

επιδίωξης επανεκλογής και το κάθε έγγραφο που απαιτείται να επισυνάπτεται πρέπει να είναι σε 

τέτοιο τύπο που καθορίζεται από καιρό σε καιρό από το Συμβούλιο και πρέπει να παραδίδεται στο 

Γραμματέα εντός προθεσμίας όχι μικρότερης από είκοσι πέντε ημέρες ούτε μεγαλύτερης από 

σαράντα πέντε ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε να συγκληθεί η συνέλευση.   

 

43. Ο Σύνδεσμος δύναται, από καιρό σε καιρό με συνηθισμένο ψήφισμα, να αυξάνει ή  να ελαττώνει 

τον αριθμό των μελών του Συμβουλίου και δύναται επίσης να αποφασίζει με ποια σειρά ο 

αυξανόμενος ή  ο ελαττωμένος αριθμός πρέπει να εγκαταλείπει το αξίωμα. 

 

44. Το Συμβούλιο έχει εξουσία οποτεδήποτε, και από καιρό σε καιρό, να διορίζει οποιοδήποτε Μέλος 

του Συνδέσμου ως μέλος του Συμβουλίου, για πλήρωση περιστασιακής κενής θέσης με τρόπο ώστε 

ο συνολικός αριθμός των μελών του Συμβουλίου να μην υπερβαίνει τον αριθμό που ορίζει το παρόν 

Καταστατικό.  Κάθε μέλος του Συμβουλίου που διορίζεται με τον τρόπο αυτό κατέχει αξίωμα μόνο 

μέχρι την επόμενη ετήσια γενική συνέλευση, και τότε θα δικαιούται σε επανεκλογή, αλλά δεν θα 

υπολογίζεται στον ορισμό των μελών του Συμβουλίου που πρόκειται να αποχωρήσουν με περιτροπή 

σε τέτοια συνέλευση. 

 

45. Ο Σύνδεσμος δύναται με συνηθισμένο ψήφισμα με το οποίο δόθηκε ειδική ειδοποίηση σύμφωνα με 

το άρθρο 136 του Νόμου, να παύσει οποιοδήποτε μέλος του Συμβουλίου πριν από την εκπνοή της 

θητείας του ανεξάρτητα με το τι προβλέπουν οι παρόντες Κανονισμοί ή οποιαδήποτε συμφωνία 

μεταξύ του Συνδέσμου και του εν λόγω μέλους του Συμβουλίου. Η παύση αυτή είναι χωρίς 

επηρεασμό οποιασδήποτε αξίωσης που το εν λόγω μέλος του Συμβουλίου δύναται να έχει για 

αποζημιώσεις από αθέτηση  οποιουδήποτε συμβολαίου υπηρεσίας μεταξύ αυτού και του 

Συνδέσμου. 

 

46. Ο Σύνδεσμος δύναται με συνηθισμένο ψήφισμα, να διορίζει άλλο πρόσωπο στη θέση του μέλους 

του Συμβουλίου που παύτηκε από το αξίωμά του σύμφωνα με τον προηγούμενο Κανονισμό και 

χωρίς επηρεασμό των εξουσιών των μελών του Συμβουλίου βάσει του Κανονισμού 44, ο 

Σύνδεσμος δύναται σε γενική συνέλευση να διορίσει οποιοδήποτε Μέλος του Συνδέσμου ως μέλος 

του Συμβουλίου για να πληρώσει περιστασιακή κενή θέση.  Το πρόσωπο που διορίζεται με τον πιο 

πάνω τρόπο υπόκειται σε αποχώρηση, με τον ίδιο τρόπο ως να είχε γίνει μέλος του Συμβουλίου την 

ημέρα που το μέλος του Συμβουλίου στη θέση του οποίου διορίζεται, εξελέγη ως μέλος του 

Συμβουλίου την τελευταία φορά. 

  

Ακολουθητέα διαδικασία του Συμβουλίου 

 

47. Τα μέλη του Συμβουλίου δύνανται να συνέρχονται για τη διεξαγωγή εργασίας, να αναβάλλουν, και 

άλλως πως να ρυθμίζουν τις συνεδριάσεις τους όπως κρίνουν σωστό.  Θέματα που εγείρονται σε 

οποιαδήποτε συνεδρίαση αποφασίζονται με πλειοψηφία.  Σε περίπτωση ισοψηφίας ο πρόεδρος έχει 

δεύτερη ή νικώσα ψήφο. Συνεδρία του Συμβουλίου μπορεί να συγκληθεί με εντολή του Προέδρου ή 

με γραπτή αίτηση δύο μελών του Συμβουλίου απευθυνόμενη στο  Γραμματέα.  
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48. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζουν αναφορικά με τον τρόπο διεξαγωγής 

οποιασδήποτε ψηφοφορίας ήτοι με ανάταση χεριών ή με ηλεκτρονική διαδικασία ή κατόπιν 

αιτήματος για ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο για διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα κατά τις συνεδρίες 

του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

 49. Η απαιτούμενη απαρτία για τη διεξαγωγή εργασίας από το Συμβούλιο δύναται να ορίζεται από τα 

μέλη του Συμβουλίου, και αν δεν καθοριστεί με τον τρόπο αυτό είναι επτά. 

 

 50. Τα συνεχίζοντα μέλη του Συμβουλίου δύνανται να ενεργούν παρά το γεγονός ότι έχει κενωθεί  θέση 

στο Συμβούλιο, αλλά, αν και εφόσον ο αριθμός τους μειωθεί κάτω από τον αριθμό που ορίστηκε 

από ή σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό ως η αναγκαία απαρτία μελών του Συμβουλίου, τα 

συνεχίζοντα μέλη ή μέλος του Συμβουλίου δύνανται να ενεργούν για το σκοπό της αύξησης του 

αριθμού των μελών του Συμβουλίου στον αριθμό εκείνο, ή για τη σύγκληση γενικής συνέλευσης 

του Συνδέσμου, αλλά για κανένα άλλο σκοπό. 

 

 51.      (α)        Αμέσως μετά την εκλογή των μελών του Συμβουλίου, το νέο Συμβούλιο συνέρχεται και 

εκλέγει τον Πρόεδρο του Συνδέσμου (εκτός αν ο υπάρχων Πρόεδρος διανύει το δεύτερο 

έτος της θητείας του) και τον Αντιπρόεδρο του Συνδέσμου. 

 

            (β)  (i)   Η θητεία του Προέδρου είναι για δύο συνεχόμενες ετήσιες περιόδους και δεν επιτρέπεται 

επανεκλογή του ίδιου προσώπου ως Πρόεδρου (θα δικαιούται όμως ως απλό μέλος του 

Συμβουλίου) παρά μόνο μετά παρέλευση ενός έτους από τη λήξη της αμέσως 

προηγούμενης διετούς θητείας του μη υπολογιζόμενης επεκτάσεως της διετούς θητείας 

βάση της υποπαραγράφου (iii) πιο κάτω. 

 

                  (ii)   Κανείς εκλεγόμενος αντιπρόεδρος δεν θα είναι εκλόγιμος για το ίδιο αξίωμα για τρίτο κατά 

συνέχεια έτος. 

 

(iii) Οι περίοδοι θητείας του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Συνδέσμου επεκτείνονται 

μέχρι την αποπεράτωση των εργασιών της Γενικής Συνελεύσεως η οποία συγκροτείται 

αμέσως μετά τη λήξη της περιόδου της θητείας τους. 

 

(iv) Ο Πρόεδρος προεδρεύει των εργασιών του Συμβουλίου και αν δεν υπάρχει τέτοιος 

Πρόεδρος ή αδυνατεί να προεδρεύσει ή αν ο Πρόεδρος δεν είναι παρών σε οποιανδήποτε 

συνεδρίαση μέσα σε δέκα πέντε λεπτά από την ώρα που είχε ορισθεί, τότε αν ο 

Αντιπρόεδρος τυγχάνει παρών προεδρεύει αυτός, αν όχι, τότε προεδρεύει ο μεγαλύτερος σε 

ηλικία παρών Σύμβουλος εάν αποδέχεται, άλλως ο επόμενος παρών μεγαλύτερος σε ηλικία 

Σύμβουλος. 

 

 52. Τα μέλη του Συμβουλίου δύνανται να μεταβιβάζουν οποιεσδήποτε από τις εξουσίες τους σε 

επιτροπές που θα απαρτίζονται από μέλος ή μέλη από αυτούς ή Μέλη του Συνδέσμου, όπως 

θεωρούν ορθό. Οποιαδήποτε επιτροπή που συγκροτείται με τον τρόπο αυτό, έχει υποχρέωση, στην 

άσκηση των εξουσιών που της έχουν μεταβιβαστεί να συμμορφώνεται με οποιουσδήποτε 

Κανονισμούς που της επιβάλλονται από το Συμβούλιο.  Τα μέλη των επιτροπών μπορούν να 

παίρνουν τέτοια αντιμισθία ή επιδόματα ή και τα δύο, ως ήθελε εγκρίνει το Συμβούλιο. 

 

 53. Το Συμβούλιο διορίζει πρόεδρο των συνεδριάσεων της κάθε επιτροπής. Η κάθε επιτροπή δύναται 

να εκλέξει αντιπρόεδρο των συνεδριάσεών της. Αν ο πρόεδρος δεν είναι παρών σε οποιαδήποτε 

συνεδρίαση μέσα σε δεκαπέντε λεπτά από την ώρα που είχε ορισθεί, τότε αν ο αντιπρόεδρος 

τυγχάνει παρών προεδρεύει αυτός, αν όχι, τότε τα παρόντα μέλη δύνανται να επιλέξουν έναν από 

αυτούς ως πρόεδρο της συνεδρίασης.    
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 54. Επιτροπή δύναται να συνεδριάζει και να αναβάλλει τη συνεδρίαση όπως το θεωρεί ορθό.  Θέματα 

που εγείρονται σε οποιαδήποτε συνεδρίαση αποφασίζονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών, 

και στην περίπτωση ισοψηφίας, ο πρόεδρος της συνεδρίασης έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο. 

 

 55. Όλες οι πράξεις σε οποιαδήποτε συνεδρίαση του Συμβουλίου ή επιτροπής του Συμβουλίου ή 

οποιουδήποτε προσώπου που ενεργεί ως μέλος Συμβουλίου, θα είναι έγκυρες ανεξάρτητα από το 

ότι θα έχει εκ των υστέρων, ανακαλυφθεί ότι υπήρχε κάποιο μειονέκτημα στο διορισμό του εν λόγω 

μέλους του Συμβουλίου ή του προσώπου που ενήργησε όπως πιο πάνω, ή ότι αυτοί ή οποιοσδήποτε 

από αυτούς ήσαν έκπτωτοι, ωσάν κάθε τέτοιο πρόσωπο να είχε διοριστεί κανονικά και να είχε τα 

προσόντα να είναι μέλος του Συμβουλίου. 

 

Γραπτές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και Συνεδρίες Διασκέψεως  

 

 56. (α) Με την τήρηση των διατάξεων του Νόμου, γραπτή απόφαση υπογεγραμμένη ή εγκρινόμενη με 

επιστολή, τηλεγράφημα, τηλεομοιότυπο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), ή άλλο παρόμοιο μέσο 

που γίνεται δεκτό από το Διοικητικό Συμβούλιο  από το κάθε ένα από τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Συνδέσμου, θα είναι έγκυρη και αποτελεσματική ως να είχε παρθεί σε συνεδρία 

του Διοικητικού Συμβουλίου που δεόντως είχε συγκληθεί και συγκροτηθεί και όταν υπογράφεται 

μπορεί να αποτελείται από διάφορα έγγραφα που το κάθε ένα υπογράφεται από ένα ή περισσότερα 

των προαναφερόμενων προσώπων. 

 

 (β) Κατά το μέτρο το επιτρεπόμενο από τους νόμους της Δημοκρατίας της Κύπρου οι οποίοι θα 

εφαρμόζονται στη συγκεκριμένη περίπτωση, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου   μπορούν  να 

παραστούν σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου μέσω τηλεφωνικής κλήσης, 

εικονοτηλεφωνίας ή οποιουδήποτε άλλου ηλεκτρονικού μέσου επικοινωνίας, που στο εφεξής θα 

ονομάζονται «Συνεδρίες Διασκέψεως» νοουμένου ότι οι εν λόγω Συνεδρίες Διασκέψεως θα 

αρχίζουν και θα τερματίζονται στην ίδια περίοδο για όλους που θα συμμετέχουν. Όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου  θα ειδοποιούνται δεόντως για την επικείμενη Συνεδρία Διασκέψεως και 

θα είναι σε θέση να ακούν και να ακούγονται παράλληλα από όλα τα πρόσωπα που συμμετέχουν σε 

αυτή σε κάθε ουσιώδη χρόνο καθ’ όλη τη διάρκεια της Συνεδρίας Διασκέψεως. 

 

Οι μετέχοντες σε τέτοιες Συνεδρίες Διασκέψεως θα λογίζονται ως παρόντες, και όλα τα Άρθρα του 

Καταστατικού του Συνδέσμου που σχετίζονται με τη σύγκληση ή τη λειτουργία, γενικά των 

συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου θα ισχύουν κατ’ αναλογία (pari passu) και η Συνεδρία 

Διασκέψεως θα θεωρείται για όλους τους σκοπούς και προθέσεις  ως   Συνεδρία που έγινε στην 

παρουσία των Συμβούλων, δεόντως συγκληθείσα και πραγματοποιηθείσα και η καταγραφή των 

εργασιών της θα υπογράφεται από τον Πρόεδρο της τέτοιας Συνεδρίας Διασκέψεως. 

 

(γ) Οι πρόνοιες των παραγράφων (α) και (β) ανωτέρω, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία (pari passu)  

και  στις συνεδρίες Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως αυτές ορίζονται στον Κανονισμό 52 

του Καταστατικού. 

 

 

 Γραμματέας και εκτελεστική γραμματεία 

 

 57.        (1) Ο Γραμματέας θα διορίζεται από τους Διοικητικούς Συμβούλους για τέτοια χρονική 

περίοδο, με τέτοια αμοιβή και με τέτοιους όρους που αυτοί θεωρούν σκόπιμους και 

Γραμματέας που διορίζεται με αυτό τον τρόπο μπορεί να παυτεί από αυτούς. 

 

             (2) Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να προσλαμβάνει είτε μόνιμο είτε προσωρινό 

γραμματειακό ή άλλο προσωπικό αναγκαίο για τη διεξαγωγή των εργασιών του Συνδέσμου 

και να καταβάλλει σε αυτούς μισθό, συντάξεις, φιλοδωρήματα ή άλλα οποιαδήποτε 

ωφελήματα τα οποία επιτρέπεται κατά νόμο. 
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 58. Πρόνοια του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού που επιβάλλει ή εξουσιοδοτεί να γίνει κάτι από 

ή σε σχέση με μέλος του Συμβουλίου και τον Γραμματέα δεν θεωρείται ότι έχει εφαρμοστεί αν αυτό 

έγινε από ή σε σχέση με το ίδιο πρόσωπο που ταυτόχρονα ενεργεί και ως μέλος του Συμβουλίου και 

ως, ή αντί του, Γραμματέα. 

 

 

 Η Σφραγίδα 

 

 59.  Τα μέλη του Συμβουλίου μεριμνούν για την ασφαλή φύλαξη της Σφραγίδας, η οποία θα 

χρησιμοποιείται μόνο με την εξουσιοδότηση του Συμβουλίου ή επιτροπής του Συμβουλίου 

εξουσιοδοτημένης από το Συμβούλιο για το σκοπό αυτό, και κάθε έγγραφο στο οποίο τοποθετείται 

η σφραγίδα υπογράφεται από μέλος του Συμβουλίου και προσυπογράφεται από τον Γραμματέα ή 

από δεύτερο μέλος του Συμβουλίου ή από κάποιο άλλο πρόσωπο που διορίζεται από τα μέλη του 

Συμβουλίου για το σκοπό αυτό. 

 

 Λογαριασμοί 

 

 60. Τα μέλη του Συμβουλίου φροντίζουν για την τήρηση με ακρίβεια λογιστικών βιβλίων σε σχέση με: 

 

(α) όλα τα χρήματα που εισπράττονται και δαπανώνται από το Σύνδεσμο και τα θέματα σε 

σχέση με τα οποία γίνεται η είσπραξη και πληρωμή, 

 

(β) όλες τις πωλήσεις και αγορές εμπορευμάτων από το Σύνδεσμο, και 

 

(γ) το ενεργητικό και το παθητικό του Συνδέσμου. 

 

 Βιβλία δεν θεωρούνται ότι τηρούνται με ακρίβεια αν δεν τηρούνται τέτοια λογιστικά βιβλία όπως 

είναι αναγκαία για να παρουσιάζουν μια αληθινή και δίκαιη εικόνα της κατάστασης των υποθέσεων 

του Συνδέσμου και να εξηγούν τις συναλλαγές του. 

 

 61. Τα λογιστικά βιβλία φυλάγονται στο Εγγεγραμμένο Γραφείο του Συνδέσμου, ή, τηρουμένου του 

άρθρου 141(3) του Νόμου, σε τέτοιο άλλο τόπο ή τόπους που το Συμβούλιο θεωρεί σωστό, και 

πάντοτε είναι ανοικτά για επιθεώρηση από το Συμβούλιο. 

 

 62. Οι σύμβουλοι δύνανται από καιρό σε καιρό να αποφασίζουν κατά πόσο και σε ποιο βαθμό και σε 

ποιο χρόνο και τόπο και κάτω από ποιους όρους ή κανονισμούς οι λογαριασμοί και τα βιβλία του 

Συνδέσμου ή οποιαδήποτε από αυτά, θα είναι ανοικτά για επιθεώρηση από Μέλη που δεν είναι 

σύμβουλοι, και κανένα Μέλος (που δεν είναι σύμβουλος) δεν θα έχει δικαίωμα επιθεώρησης 

οποιουδήποτε λογαριασμού ή βιβλίου ή εγγράφου του Συνδέσμου εκτός ως προνοείται από νόμο ή 

ως επιτρέπεται από τους συμβούλους ή από το Σύνδεσμο σε γενική συνέλευση. 

 

 63. Τα μέλη του Συμβουλίου φροντίζουν να τηρούνται οι διατάξεις του Νόμου ή τυχόν άλλες 

νομοθετικές διατάξεις για να ετοιμάζονται και να τίθενται ενώπιον του Συνδέσμου σε γενική 

συνέλευση οι υπό τούτων προβλεπόμενες οικονομικές καταστάσεις. 

 

 64.  Αντίγραφο κάθε ισολογισμού (περιλαμβανομένου κάθε εγγράφου που χρειάζεται από το Νόμο να 

επισυνάπτεται σε αυτό) που πρέπει να τίθεται ενώπιον του Συνδέσμου σε γενική συνέλευση, μαζί με 

αντίγραφο της έκθεσης των ελεγκτών, αποστέλλεται όχι λιγότερο από είκοσι μια ημέρες πριν από 

την ημερομηνία που ορίστηκε για τη συγκρότηση της συνέλευσης, σε κάθε Μέλος του Συνδέσμου. 

 

 Νοείται ότι ο Κανονισμός αυτός δεν απαιτεί να αποστέλλεται αντίγραφο των εγγράφων αυτών σε 

οποιοδήποτε πρόσωπο που η διεύθυνση του είναι άγνωστη στο Σύνδεσμο.  
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 Έλεγχος 

 

 65.  Διορίζονται ελεγκτές και τα καθήκοντά τους ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου. 

 

 Νοείται ότι κανένα πρόσωπο που διετέλεσε μέλος του Συμβουλίου, στα προηγούμενα έξι χρόνια δεν 

μπορεί να διοριστεί ελεγκτής του Συνδέσμου. 

 

 Ειδοποιήσεις 

 

 66. Ειδοποίηση δύναται να δίνεται από το Σύνδεσμο σε οποιοδήποτε Μέλος είτε προσωπικά είτε με την 

αποστολή της με το ταχυδρομείο προς αυτό ή προς την εγγεγραμμένη διεύθυνσή του, ή (αν δεν έχει 

εγγεγραμμένη διεύθυνση στη Δημοκρατία) στη διεύθυνση, αν υπάρχει, εντός της Δημοκρατίας που 

αυτό έχει γνωστοποιήσει στο Σύνδεσμο για τους σκοπούς των ειδοποιήσεων του Συνδέσμου προς το 

Μέλος.  Όταν ειδοποίηση αποστέλλεται με το ταχυδρομείο, η επίδοσή της θα τεκμαίρεται ότι έγινε, 

με κατάλληλη αναγραφή διεύθυνσης, προπληρωμή και ταχυδρόμηση επιστολής που περιέχει την 

ειδοποίηση, και ότι έχει εκτελεστεί στην περίπτωση ειδοποίησης συνέλευσης με την εκπνοή είκοσι 

τεσσάρων ωρών μετά την ταχυδρόμηση της επιστολής που περιέχει την ειδοποίηση, και σε 

οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κατά το χρόνο στον οποίο η επιστολή θα παραδιδόταν κατά τη 

συνηθισμένη διανομή του ταχυδρομείου. 

 

 67. Ειδοποίηση για κάθε γενική συνέλευση θα δίνεται με οποιοδήποτε τρόπο όπως εξουσιοδοτείται πιο 

πάνω προς: 

 

(α) κάθε Μέλος εκτός από εκείνα τα Μέλη που (που δεν έχουν εγγεγραμμένη διεύθυνση στη 

Δημοκρατία) παρέλειψαν να δώσουν στο Σύνδεσμο διεύθυνση εντός της Δημοκρατίας για 

το σκοπό της αποστολής ειδοποίησης προς αυτά,  και 

 

(β) τον εκάστοτε ελεγκτή του Συνδέσμου. 

  

 Κανένα άλλο πρόσωπο δεν δικαιούται να λαμβάνει ειδοποιήσεις για γενικές συνελεύσεις. 

 

 

 Πόροι του Συνδέσμου 

 

 68. Οι πόροι του Συνδέσμου θα προέρχονται από: 

 

(α)    Δικαιώματα εγγραφής, επανεγγραφής, ετήσιες συνδρομές μελών και ετήσια δικαιώματα 

ασκήσεως επαγγέλματος, όπως καθορίζονται στον Κανονισμό 67Α πιο κάτω. 

 

(β)     Δωρεές, κληροδοτήματα και κρατικές ή άλλες επιχορηγήσεις. 

 

(γ) Έσοδα από διοργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων κλπ. 

 

(δ) Έσοδα από διάθεση βιβλίων, εντύπων και γενικά εκδόσεων του Συνδέσμου. 

 

(ε) Έσοδα από τόκους σε καταθέσεις ή επενδύσεις. 

 

(στ) Τα επιβαλλόμενα σε βάρος των μελών πρόστιμα. 

 

(ζ) Έσοδα από την καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση της κινητής ή ακίνητης περιουσίας 

αυτού. 

 

(η) Έσοδα από εξετάσεις. 

 

(θ) Άλλα έσοδα. 

 

1.200 



  Εγχειρίδιο Μελών 

 

 19 

68Α.  (1)  Κάθε Μέλος οφείλει να πληρώσει δικαίωμα εγγραφής κατά την εισδοχή του ως Μέλος του 

Συνδέσμου. Επιπρόσθετα:  

 

(α)  για όσο διάστημα παραμένει Μέλος του Συνδέσμου, πρέπει να πληρώνει ετήσια 

συνδρομή μέλους στο Σύνδεσμο, και  

(β)  για όσο διάστημα είναι Μέλος που κατέχει πιστοποιητικό άσκησης επαγγέλματος, 

πρέπει να πληρώνει το αντίστοιχο ετήσιο δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος.   

 

(2)  Το δικαίωμα εγγραφής είναι πληρωτέο κατά την εισδοχή του Μέλους και οι ετήσιες 

συνδρομές μέλους και τα ετήσια δικαιώματα άσκησης του επαγγέλματος είναι πληρωτέα 

την 1 Ιανουαρίου κάθε έτους, εκτός αν το Συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικά.  

  

(3)  Το Συμβούλιο δύναται, κατά την απόλυτή του κρίση, να καθορίζει, τροποποιεί, αναστέλλει 

ή αποποιείται την πληρωμή του δικαιώματος εγγραφής ή επανεγγραφής ή της ετήσιας 

συνδρομής μέλους  ή του ετήσιου δικαιώματος άσκησης του επαγγέλματος που είναι 

πληρωτέα από οποιοδήποτε αιτητή για εγγραφή ως Μέλος ή από οποιοδήποτε Μέλος με 

τέτοιους όρους και χρονικό διάστημα όπου θεωρεί τούτο σκόπιμο, ανάλογα με τις εκάστοτε 

ανάγκες ή την οικονομική κατάσταση του Συνδέσμου. 

 

 Διάθεση πόρων 

 

 69. Τα έσοδα και η περιουσία του Συνδέσμου, οπουδήποτε και αν προέρχονται, θα χρησιμοποιούνται 

αποκλειστικά για την προαγωγή των σκοπών του Συνδέσμου όπως αυτοί εκτίθενται στο Ιδρυτικό 

Έγγραφο της Εταιρείας, το παρόν Καταστατικό, τα Διατάγματα, τις Οδηγίες και τους Κανονισμούς 

που εκδίδονται δυνάμει αυτού. 

 

Κανονισμοί, Διατάγματα και Οδηγίες Συμβουλίου 

 

 70.        (1)     Το Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει Κανονισμούς, Διατάγματα και Οδηγίες για τη ρύθμιση 

οποιουδήποτε θέματος το οποίο επιδέχεται καθορισμό ή είναι αναγκαίο να καθοριστεί για 

σκοπούς καλύτερης εφαρμογής των διατάξεων του Ιδρυτικού Εγγράφου της Εταιρείας, του 

Νόμου, οποιουδήποτε νόμου και του παρόντος Καταστατικού.  

 

(2)     Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα της πιο πάνω υποπαραγράφου (1), οι Κανονισμοί, 

Διατάγματα ή Οδηγίες που εκδίδονται από το Συμβούλιο μπορούν να ρυθμίζουν όλα ή 

οποιαδήποτε από τα ακόλουθα θέματα: 

 

(α) τη σύσταση, διαδικασία, προσόντα, τέλη, ποινές και άλλα συναφή θέματα σχετικά 

με το Μητρώο, τις Διαδικασίες και τις Επιτροπές που προβλέπονται στον 

Κανονισμό 52 του παρόντος Καταστατικού, 

 

(β) τη ρύθμιση της διαδικασίας των συνεδριάσεων του Συμβουλίου, 

 

(γ) τους τύπους και τη διαδικασία υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων που 

προβλέπονται στο παρόν Καταστατικό, 

 

(δ) τους τύπους των πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και ετήσιων αδειών που εκδίδονται 

από το Συμβούλιο, 

 

(ε) τον καθορισμό των διαφόρων τελών ή επιβαρύνσεων που προβλέπονται από το 

παρόν Καταστατικό ή που αποτελούν αντιπαροχή για οποιαδήποτε παρεχόμενη από 

το Συμβούλιο υπηρεσία, 

 

(στ) τους κανόνες δεοντολογίας που πρέπει να τηρούνται από τους Εγκεκριμένους 

Λογιστές καθώς επίσης τη διαδικασία εκδίκασης πειθαρχικών αδικημάτων, 

 

1.200 



  Εγχειρίδιο Μελών 

 

 20 

 

(ζ) τις λεπτομέρειες που αφορούν τη διενέργεια οποιωνδήποτε εξετάσεων που 

προβλέπονται στο παρόν Καταστατικό και την εφαρμογή προγραμμάτων ή σχεδίων 

εκπαίδευσης ή επιμόρφωσης σε ζητήματα λογιστικής ή ελεγκτικής εργασίας, 

(η) την καθιέρωση και εφαρμογή οποιωνδήποτε μέτρων ή προτύπων τα οποία 

αποσκοπούν στη διατήρηση ή βελτίωση του επιπέδου της λογιστικής και 

ελεγκτικής εργασίας στη Δημοκρατία, 

 

(θ) τον προσδιορισμό, εξειδίκευση ή περιγραφή των διαφόρων εργασιών λογιστικής ή 

ελεγκτικής φύσης που μπορούν να εκτελούνται από τους Εγκεκριμένους Λογιστές, 

 

(ι) τη διενέργεια ποιοτικού ελέγχου της λογιστικής ή ελεγκτικής εργασίας που εκτελεί 

ένας Εγκεκριμένος Λογιστής, 

 

(ια) την ίδρυση, ρύθμιση, λειτουργία και διαχείριση οποιουδήποτε ταμείου για την 

παροχή συντάξεων, φιλοδωρημάτων, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ή άλλων 

ωφελημάτων σε Εγκεκριμένους Λογιστές, περιλαμβανομένης και της εργοδότησης 

προσωπικού που κρίνεται αναγκαίο για τη λειτουργία του εν λόγω ταμείου, καθώς 

και τον καθορισμό των διαφόρων συνεισφορών προς το ταμείο, 

 

(ιβ) τη ρύθμιση οποιουδήποτε άλλου ζητήματος συμπληρωματικού ή παρεμφερούς των 

πιο πάνω αναφερομένων, το οποίο συντελεί στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή 

των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού, ή την εύρυθμη λειτουργία του 

Συνδέσμου. 
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