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Καταστατικό
1.

Επωνυµία – Έδρα - Έµβληµα

1.1

Το όνοµα του Συνδέσµου είναι Σύνδεσµος ∆ιαφηµιζοµένων Κύπρου (αναφερόµενος στο
εξής σαν «Ο Σύνδεσµος»). Στα αγγλικά η επωνυµία του Συνδέσµου µεταφράζεται σε
Cyprus Advertisers’ Association.

1.2

Έδρα του Συνδέσµου ορίζονται τα γραφεία του Κυπριακού Εµπορικού και Βιοµηχανικού
Επιµελητηρίου στη Λευκωσία, κάτω από την αιγίδα του οποίου λειτουργεί.

1.3

Ο Σύνδεσµος έχει δικό του έµβληµα, το οποίο καθορίζει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.

2.

Σκοποί

2.1

Η εκπροσώπηση των συµφερόντων των διαφηµιζοµένων σε όλους τους τοµείς και προς
όλες τις κατευθύνσεις, µε σκοπό την αύξηση της αποδοτικότητας της διαφήµισης.

2.2

Η εκπροσώπηση των µελών του Συνδέσµου, επί διαφηµιστικών θεµάτων, ενώπιον των
αρχών, άλλων κρατικών ή ιδιωτικών φορέων, των διαφηµιστικών επιχειρήσεων, των
Μ.Μ.Ε., του κοινού κ.λπ.

2.3

Η διαµόρφωση θέσεων και/ή παρουσίαση τοποθετήσεων στα διάφορα κέντρα λήψης
αποφάσεων για θέµατα που επηρεάζουν τη δραστηριότητα των διαφηµιζοµένων.

2.4

Η οργανωµένη αντιµετώπιση και αποτελεσµατική παρέµβαση όσον αφορά τις εξελίξεις και
τις τάσεις στο διαφηµιστικό χώρο.

2.5

Η προώθηση της ελευθερίας της εµπορικής επικοινωνίας.

2.6

Η τήρηση κανόνων δεοντολογίας στην εµπορική επικοινωνία µέσω αυτορύθµισης του
κλάδου.

2.7

Η ποιοτική βελτίωση της διαφήµισης.

2.8

Η ενθάρρυνση κάθε πρωτοβουλίας ευνοϊκής για την οικονοµία, τη διαφάνεια και την
επιστηµονική τεκµηρίωση της διαφήµισης, όπως π.χ. η ανάπτυξη και/ή επόπτευση
ερευνών Μέσων & ∆ιαφήµισης, η δηµιουργία και συµµετοχή σε επιτροπές και/ή εταιρείες
και/ή φορείς για έλεγχο σε έρευνες Μ.Μ.Ε. κ.λπ.

2.9

Η εξασφάλιση γνωστοποίησης στους διαφηµιζόµενους της ποσότητας των εντύπων
(ηµερήσιος & περιοδικός τύπος) που διοχετεύονται/πωλούνται στην κυπριακή αγορά, για
σκοπούς ενηµέρωσης των ενδιαφεροµένων.

2.10

Η σύσταση ειδικών επιτροπών, εκ των µελών του Συνδέσµου, που θα ασκούν έλεγχο σε
εταιρείες/επιχειρήσεις που µε τις εργασίες τους επηρεάζουν τα συµφέροντα του κλάδου.
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2.11

Η συµµετοχή σε τοπικές ενώσεις, εταιρείες, επιτροπές ή/και οµάδες για την επίτευξη των
σκοπών του Συνδέσµου.

2.12

Η συµµετοχή σε ευρωπαϊκές ή/και διεθνείς ενώσεις διαφηµιζοµένων.

2.13

Η συνεργασία µε ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήµια, µη κυβερνητικές οργανώσεις, άλλα µη
κερδοσκοπικά ιδρύµατα και οργανισµούς, επιχειρήσεις και ιδιώτες για την επίτευξη των
σκοπών του Συνδέσµου.

2.14

Η τακτική ενηµέρωση των µελών για τους κανονισµούς και/ή νοµοθεσία που εφαρµόζεται
στην Κύπρο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και διεθνώς στον τοµέα
διαφήµισης/επικοινωνίας.

2.15

Η επιµόρφωση των µελών για θέµατα που αφορούν τον κλάδο.

2.16

Η προώθηση οικονοµικών θεµάτων των µελών.

2.17

Η καταβολή χρηµάτων και λήψη πρόνοιας για υποτροφίες, εκθέσεις, βραβεία και άλλα
έπαθλα τα οποία συνάδουν µε τους σκοπούς της εταιρείας.

2.18

Η προώθηση οποιουδήποτε άλλου σκοπού που θα εξυπηρετεί τα γενικότερα συµφέροντα
των µελών.

3.

Μέλη

3.1

Μέλη του Συνδέσµου µπορούν να γίνουν διαφηµιζόµενοι που λειτουργούν ή
εκπροσωπούνται νόµιµα στην Κύπρο. Τα µέλη του Συνδέσµου διαχωρίζονται σε µέλη
Οµάδας Α και µέλη Οµάδας Β.
Tα µέλη Οµάδας Β έχουν περιορισµούς όσο αφορά το δικαίωµα ψήφου και/ή
αντιπροσώπευσής τους στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, όπως προνοείται στο παρόν
Καταστατικό.

3.2

Μέλη Οµάδας Α µπορούν να γίνουν διαφηµιζόµενοι, που λειτουργούν ή εκπροσωπούνται
νόµιµα στην Κύπρο, των οποίων οι διαφηµιστικές δαπάνες τον προηγούµενο χρόνο από
αυτόν της εγγραφής τους υπέρβαιναν τις €100.000 (τιµές τιµοκαταλόγου) σε µετρούµενα
µέσα.

3.3

Μέλη Οµάδας Β µπορούν να γίνουν διαφηµιζόµενοι, που λειτουργούν ή εκπροσωπούνται
νόµιµα στην Κύπρο, των οποίων οι διαφηµιστικές δαπάνες τον προηγούµενο χρόνο από
αυτόν της εγγραφής τους είναι λιγότερες των €100.000 (τιµές τιµοκαταλόγου) σε
µετρούµενα µέσα για κάθε εταιρεία.

3.4

Τα διαφηµιστικά γραφεία δεν µπορούν να γίνουν µέλη.

3.5

Επιχειρήσεις που έχουν δραστηριότητα και ως ΜΜΕ θα µπορούν να γίνουν µέλη µε
ισότιµα δικαιώµατα µόνο εάν το µεγαλύτερο µέρος των εσόδων τους προέρχεται από τις
εκτός των Μ.Μ.Ε. δραστηριότητές τους.

3.6

Η εγγραφή µέλους θα τυγχάνει της έγκρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
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4.

∆ιαδικασία Εισδοχής

4.1

Για την εισδοχή µέλους, απαιτείται έγγραφη αίτηση της ενδιαφερόµενης εταιρείας, η
οποία περιέχει σχετική δήλωσή της ότι µελέτησε το Καταστατικό του Συνδέσµου και το
αποδέχεται ανεπιφύλακτα, καθώς επίσης και υπόδειξη του στελέχους της που θα την
εκπροσωπεί στο Σύνδεσµο.

4.2

Η δήλωση αυτή συνοδεύεται:
α.

β.
γ.

Από πληροφοριακό δελτίο µε τα στοιχεία του αιτητή σύµφωνα µε υπόδειγµα του
Συνδέσµου.
Νοείται ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να ζητήσει από οποιοδήποτε αιτητή
οποιοδήποτε στοιχείο κρίνει αναγκαίο, το οποίο θα δείχνει ότι ο αιτητής πληροί τις
απαιτούµενες προϋποθέσεις
Από το ποσό του δικαιώµατος εγγραφής.
Από έγγραφη δήλωση ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κανόνες δεοντολογίας
επικοινωνίας και την καταβολή ετήσιας συνδροµής στον Φορέα Ελέγχου ∆ιαφήµισης
(ΦΕ∆).

5.

∆ικαιώµατα και Υποχρεώσεις Μελών

5.1

Κάθε µέλος του Συνδέσµου έχει τα εξής δικαιώµατα:
α.
β.
γ.

5.2

να συµµετέχει στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίζει αυτόνοµα και ισότιµα µε τα
λοιπά µέλη.
να υποβάλλει θέµατα προς µελέτη στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
να µετέχει στις συγκεντρώσεις και υπόλοιπες εκδηλώσεις του Συνδέσµου, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.

Ανεξάρτητα και επιπροσθέτως οιωνδήποτε άλλων υποχρεώσεων ως αυτές ορίζονται στο
παρόν Καταστατικό, κάθε µέλος του Συνδέσµου έχει υποχρέωση:
α.

β.

γ.

δ.

Να συµµορφώνεται προς τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και τις
αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, και
οποιουδήποτε άλλου οργάνου ή σώµατος συστήνεται δυνάµει των προνοιών του
παρόντος Καταστατικού.
Να πληρώνει τακτικώς και σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις που θα
καθορίσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συνδέσµου την ετήσια πληρωτέα συνδροµή,
ως αυτή καθορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συνδέσµου.
Να συµβάλλει στο µέτρο των δυνάµεων του στην πρόοδο του Συνδέσµου και γενικά
να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για υποβοήθηση της πραγµάτωσης των σκοπών
του.
Να αποδέχεται τις αποφάσεις του Φορέα Ελέγχου ∆ιαφήµισης (ΦΕ∆),
συµπεριλαµβανοµένων αποφάσεων από τον Γενικό ∆ιευθυντή του, τη ∆ιοίκησή του,
των Μελών των Επιτροπών Ελέγχου Επικοινωνίας και όλων των οργάνων του ΦΕ∆,
να καταβάλλει την ετήσια συνδροµή του στον ΦΕ∆ και να περιλαµβάνει νοµικά
δεσµευτική συµβατική ρήτρα στις συνεργασίες του µε τα ΜΜΕ, δια της οποίας τα
ΜΜΕ θα αναλαµβάνουν την υποχρέωση να αρνηθούν τη µετάδοση, καταχώριση ή
εν γένει δηµοσιοποίηση οποιουδήποτε διαφηµιστικού µηνύµατος, το περιεχόµενο
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του οποίου κρίθηκε από τα αρµόδια προς τούτο όργανα του Φορέα Ελέγχου
∆ιαφήµισης ότι αντίκειται στους κανόνες δεοντολογίας επικοινωνίας ή, εν πάση
περιπτώσει, η µετάδοση, καταχώριση ή εν γένει δηµοσιοποίησή του απαγορεύθηκε,
προσωρινά ή µη, από τα αρµόδια προς τούτο όργανα του ΦΕ∆.

6.

Οικονοµικοί Πόροι

6.1

Τα έσοδα του Συνδέσµου µπορούν να προέρχονται από:
α.
β.
γ.
δ.

Τις ετήσιες συνδροµές των µελών και τα δικαιώµατα εγγραφής τα οποία
καθορίζονται ετήσια από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
Πάσης φύσεως οικονοµικές ενισχύσεις, δωρέες, κληροδοτήµατα, κ.λπ.
Έκτακτες εισφορές.
Τα έσοδα από διάφορες δραστηριότητες του Συνδέσµου.

6.2

Ο Σύνδεσµος µπορεί να ανοίγει λογαριασµούς σε Τράπεζες και να διαχειρίζεται τα
διαθέσιµα κεφάλαιά του, σύµφωνα µε αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

6.3

Κάθε µέλος το οποίο παραιτείται ή αποχωρεί καθ’ οιονδήποτε χρόνο και για οποιοδήποτε
λόγο παραµένει υποχρεωµένο να καταβάλει όλες τις εκκρεµείς οφειλές του προς το
Σύνδεσµο.

6.4

Σε περίπτωση διάλυσης του Συνδέσµου τα περιουσιακά στοιχεία του θα διατεθούν για
φιλανθρωπικούς σκοπούς ή για οποιοδήποτε σκοπό αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

6.5

Μέλος που παραιτείται, αποχωρεί ή διαγράφεται από το Σύνδεσµο δεν θα έχει καµία
απαίτηση αναφορικά µε οποιανδήποτε περιουσία του Συνδέσµου.

7.

Γενική Συνέλευση: Σύνθεση και Καθήκοντα

7.1

Σύνθεση:
Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από τους εκπροσώπους των µελών του Συνδέσµου.

7.2

Καθήκοντα:
Τα καθήκοντα της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης είναι τα εξής:
α.
β.
γ.
δ.

ε.

Συζήτηση και έγκριση της έκθεσης των πεπραγµένων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Συζήτηση και έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων του Συνδέσµου.
Εκλογή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κάθε διετία.
Συζήτηση και απόφαση πάνω σε κάθε θέµα σχετικό µε το έργο του Συνδέσµου για
την προαγωγή των σκοπών του, που περιλαµβάνεται στην ηµερήσια διάταξη µε
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή µε γραπτή πρόταση οποιουδήποτε µέλους
που υποβάλλεται και εγκρίνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Θέµα που προτείνεται
από το ένα τρίτο των µελών περιλαµβάνεται υποχρεωτικά στην ηµερήσια διάταξη.
Επικύρωση οποιωνδήποτε αποφάσεων ή θεµάτων που το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
πρέπει, σύµφωνα µε το παρόν Καταστατικό, να παραπέµπει σε Γενική Συνέλευση.
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8.

∆ιεξαγωγή εργασιών Γενικών Συνελεύσεων

8.1

Οι Γενικές Συνελεύσεις θα καλούνται κατόπιν απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
τουλάχιστον µια φορά τον χρόνο ή αφού ζητηθεί γραπτώς από το ένα τρίτο των µελών
του Συνδέσµου που έχουν τακτοποιήσει τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις προς το
Σύνδεσµο και η πρόσκληση κοινοποιηθεί στα µέλη γραπτώς ή µε ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο δέκα µέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.

8.2

Μέλος θεωρείται ότι παρευρίσκεται στη Γενική Συνέλευση όταν:
α.
Παρίσταται το στέλεχος που η εταιρεία-µέλος έχει ορίσει ότι θα την εκπροσωπεί στο
Σύνδεσµο µε σχετική έγγραφη δήλωση ή
β.
Παρίσταται άλλο στέλεχος της εταιρείας-µέλους, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει
ενηµερωθεί γραπτώς ο Σύνδεσµος πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης ή
γ.
Μέλος που απουσιάζει ή κωλύεται να παρευρεθεί στη Γενική Συνέλευση έχει
εξουσιοδοτήσει εγγράφως ένα άλλο µέλος του Συνδέσµου. Κάθε µέλος είναι δυνατό
να εκπροσωπήσει στη Γενική Συνέλευση, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, µόνο ένα άλλο
µέλος της.

8.3

Καµία εργασία δεν επιτρέπεται να διεξάγεται σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση στην
οποία δεν θα υπάρχει απαρτία την ώρα της έναρξης των εργασιών της. Εκτός από άλλη
πρόνοια των κανονισµών αυτών, το ένα τρίτο των µελών που είναι παρόντα ως ορίζεται
στο άρθρο 8.2, θα σχηµατίζουν απαρτία.

8.4

Αν µέσα σε µισή ώρα από την καθορισµένη για τη Γενική Συνέλευση δεν υπάρξει απαρτία,
η Γενική Συνέλευση, αν έχει συγκληθεί κατόπιν αίτησης µελών, θα διαλύεται. Για όλες τις
άλλες περιπτώσεις, θα αναβάλλεται για µισή ώρα και τουλάχιστον δέκα (10) συνολικά
µέλη που είναι παρόντα ως ορίζεται στο άρθρο 8.2, θα σχηµατίζουν απαρτία.

8.5

Ο Πρόεδρος και στην απουσία του ο Αντιπρόεδρος, θα προεδρεύει σε κάθε Γενική
Συνέλευση ή στην απουσία Προέδρου ή Αντιπροέδρου ή όταν αυτοί δεν είναι παρόντες
µέσα σε δέκα λεπτά από την καθορισµένη για τη συνέλευση ώρα, ή αν αυτοί δεν
επιθυµούν να προεδρεύσουν, τα παρόντα µέλη οφείλουν να εκλέξουν ένα από αυτά, για
να προεδρεύσει στη Γενική συνέλευση.

8.6

Στις Γενικές Συνελεύσεις, οι αποφάσεις που τίθενται στην ψήφο της Συνέλευσης θα
εγκρίνονται µε απόλυτη πλειοψηφία. Η ψηφοφορία θα διεξάγεται µε την ύψωση των
χεριών ή µε µυστική ψηφοφορία, αν αυτό απαιτηθεί:
α.
β.

από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης ή
από το ένα τέταρτο τουλάχιστο των παρόντων µελών

8.7

Κάθε µέλος του Συνδέσµου θα έχει µια µόνο ψήφο, νοουµένου ότι θα έχει προηγουµένως
εξοφλήσει κάθε χρηµατικό ποσό το οποίο οφείλει στο Σύνδεσµο.

8.8

Για σκοπούς απαρτίας και πλειοψηφίας στις Γενικές Συνελεύσεις, εάν ο αριθµός που
προκύπτει δεν είναι ακέραιος, θα λαµβάνεται υπόψη ο πλησιέστερος προς τα άνω
αριθµός.
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9.

∆ιοικητικό Συµβούλιο

9.1

Ο Σύνδεσµος διοικείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο το οποίο καθορίζει την πολιτική του
Συνδέσµου. Η διάρκεια της θητείας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι διετής.

9.2

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ενεργεί πάντα µε γνώµονα τα καλώς νοούµενα συµφέροντα των
µελών του Συνδέσµου.

9.3

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συνδέσµου ευθύνεται για τα πιο κάτω:
α.
β.
γ.
δ.
ε.
ζ.

η.
θ.
ι.

9.4.

α.

β.

γ.

δ.

Να εκτελεί τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων
Να προωθεί τους σκοπούς του Συνδέσµου
Να εφαρµόζει το Νόµο και το Καταστατικό
Να χειρίζεται ορθά τα αναφυόµενα προβλήµατα και τα οικονοµικά του Συνδέσµου
Να υποβάλει στην τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση έκθεση πεπραγµένων και
έκθεση λογαριασµών
Να ερµηνεύει οποιαδήποτε αµφίβολα σηµεία του Καταστατικού και να λαµβάνει
αποφάσεις για οποιαδήποτε ζητήµατα που δεν προβλέπονται µε επάρκεια από το
καταστατικό του Συνδέσµου και που δεν αντίκεινται στο Νόµο. Να παραπέµπει, µε
την πρώτη ευκαιρία, σε Γενική Συνέλευση για επικύρωση οποιασδήποτε ερµηνείας
ήθελε δώσει στις πρόνοιες του Καταστατικού
Να εξουσιοδοτεί µέλος του ή τρίτο πρόσωπο για ειδικά καθήκοντα
Να συνιστά επιτροπές ή οµάδες εργασίας
Να υποβάλει την παραίτησή του, αν τρία ή περισσότερα από τα µέλη του
παραιτηθούν ή κενωθεί για οποιοδήποτε λόγο η θέση τους, είτε ταυτόχρονα, είτε
κατά διαστήµατα, αλλά πριν από την παραίτησή του οφείλει να καλέσει έκτακτη
Γενική Συνέλευση για εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Ο αριθµός των Συµβούλων θα είναι εννέα και θα εκλέγονται από τα Μέλη της
Οµάδας Α.
Στην περίπτωση που η Οµάδα Β αριθµεί περισσότερα από πέντε µέλη, θα εκλέγεται
και ένας Σύµβουλος από την Οµάδα Β και ο αριθµός των Συµβούλων θα αυξάνεται
σε δέκα.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αρκετά µέλη για εκλογή 9 συµβούλων (ή 10
Συµβούλων ανάλογα µε τα µέλη της Οµάδας Β που αναφέρεται πιο πάνω), η Γενική
Συνέλευση θα καθορίζει τον αριθµό των Συµβούλων για την επόµενη θητεία ο
οποίος δεν µπορεί να είναι µικρότερος των 7.
Μέλη της Οµάδας Α του ιδίου οµίλου ή/και συγκροτήµατος δε µπορούν να
συµµετέχουν στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας µε πέραν των δύο
Συµβούλων.
Εντός 10 ηµερών από την εκλογή του, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καταρτίζεται σε
σώµα αποτελούµενο από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραµµατέα, Ταµία και τρία
έως έξι µέλη.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα αποτελείται από:
o
τουλάχιστον 1 µέλος από τον τοµέα των Υπηρεσιών
o
τουλάχιστον 1 µέλος από τον Χρηµατοοικονοµικό τοµέα
o
τουλάχιστον 1 µέλος από τον τοµέα Βιοµηχανίας
o
τουλάχιστον 1 µέλος από τον τοµέα Λιανικού Εµπορίου/Μεταποίησης και
o
τουλάχιστον 1 µέλος από τον τοµέα των Εισαγωγέων.
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Κάθε µέλος µπορεί να ανήκει σε περισσότερους από ένα τοµείς.

ε.

Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχουν περισσότερα από 3 µέλη που
προέρχονται µόνο από τον ίδιο τοµέα. Σε περίπτωση µη εκλογής εκπροσώπου ενός
τοµέα στο ∆Σ, ο έχων τις λιγότερες ψήφους θα αντικαθίσταται από εκπρόσωπο του
συγκεκριµένου τοµέα.
Η διαδικασία εκλογών θα είναι η ακόλουθη:
o
Κατά την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας στη Γενική Συνέλευση, τα µέλη
δηλώνουν ενδιαφέρον ή προτείνονται από άλλα µέλη για εκλογή στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο.
o
Σε περίπτωση που ο αριθµός των υποψηφίων είναι ίσος µε τις θέσεις του
Συµβουλίου, τότε αυτοί θα εκλέγονται αυτόµατα.
Νοείται ότι η υποβολή υποψηφιοτήτων και η εκλογή θα γίνεται µε τέτοιο τρόπο
ούτως ώστε η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου να συνάδει µε τα
προβλεπόµενα στο παρόν άρθρο.

9.5

Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου θα αποβάλλεται µε πλειοψηφία των δύο τρίτων
των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αν:
α.
β.
γ.
δ.

ε.

Παραβεί οποιοδήποτε άρθρο του Καταστατικού του Συνδέσµου ή οποιοδήποτε
ψήφισµα της Γενικής Συνέλευσης
Καταστεί διανοητικώς ανίκανο
Ασχολείται µε αξίωµα που αντίκειται προς τα συµφέροντα του Συνδέσµου
Επιδείξει αµέλεια καθήκοντος, αναρµοδιότητα, κακή διαγωγή, άρνηση να εκτελέσει
τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή για άλλη
αιτία την οποία η Γενική Συνέλευση θεωρεί επαρκή.
Απουσιάζει χωρίς δικαιολογηµένη αιτία από τρείς συνεχείς συνεδρίες του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου. Νοείται ότι το εν λόγω µέλος θα καλείται να υποβάλει γραπτώς τους
λόγους των τριών συνεχών απουσιών του και εάν δεν το πράξει, το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο θα θεωρεί αυτοµάτως τις απουσίες του ως αδικαιολόγητες.

Για σκοπούς του άρθρου αυτού, σε περίπτωση που ο αριθµός που προκύπτει δεν είναι
ακέραιος, θα λαµβάνεται υπόψη ο πλησιέστερος προς τα άνω αριθµός.
9.6

Σε περίπτωση κένωσης θέσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για οποιοδήποτε λόγο, ισχύουν
τα ακόλουθα:
α.

β.

γ.

Η επιχείρηση που αντιπροσωπεύεται από το συγκεκριµένο Σύµβουλο του οποίου η
θέση του στο Συµβούλιο έχει κενωθεί, υποδεικνύει άλλο πρόσωπο για το υπόλοιπο
της θητείας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Αν η επιχείρηση έχει παύσει να είναι µέλος του Συνδέσµου για οποιοδήποτε λόγο, ή
αν η επιχείρηση δεν ορίσει εντός χρονικού πλαισίου -που δεν θα ξεπερνά τις 15
ηµέρες από σχετική ειδοποίηση που θα σταλεί από το Σύνδεσµο- νέο εκπρόσωπό
της, τότε η θέση του εκπροσώπου της στο Συµβούλιο κενώνεται και το Συµβούλιο
διορίζει τον πρώτο επιλαχόντα, ή άλλο πρόσωπο εάν δεν υπάρχουν επιλαχόντες, για
το υπόλοιπο της θητείας του Συµβουλίου σύµφωνα µε τη παράγραφο 9.4 (δ).
Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραµµατέα ή
Ταµία, το Συµβούλιο συστήνεται εκ νέου σε σώµα για το υπόλοιπο της θητείας του.
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9.7

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι σε απαρτία όταν είναι παρόντα το ήµισυ πλέον ενός του
εκάστοτε αριθµού των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Νοείται ότι εάν ο αριθµός των
µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι µονός, απαρτία θα αποτελεί ο πλησιέστερος προς
τα άνω αριθµός του ηµίσεως των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

9.8

Τρία τουλάχιστον µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν να ζητήσουν γραπτώς την
σύγκληση συνεδρίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

9.9

Ο Πρόεδρος προεδρεύει στις συνεδρίες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, κανονίζει τη
διαδικασία τους, κατευθύνει τις εργασίες των Συµβούλων του Συνδέσµου, εκπροσωπεί το
Σύνδεσµο στις σχέσεις του µε τρίτους και υπογράφει κάθε έγγραφο.

9.10

Ο Αντιπρόεδρος βοηθά τον Πρόεδρο στην εκτέλεση των καθηκόντων του και σε
περίπτωση απουσίας του, τον αναπληρώνει µε πλήρεις εξουσίες και δικαιώµατα.

9.11

Ο Γραµµατέας, τηρεί µητρώο µελών, τηρεί τα πρακτικά των Συνεδρίων του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου και των Γενικών Συνελέσεων, τηρεί φακέλους στους οποίους φυλάσσονται
όλα τα έγγραφα και επιστολές που αποστέλλει ή λαµβάνει ο Σύνδεσµος, καλεί τις Γενικές
Συνελεύσεις σύµφωνα µε το Καταστατικό, διεξάγει την αλληλογραφία, σφραγίζει και
υπογράφει όλες τις επιστολές κι οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, κοινοποιεί στα µέλη τις
αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καθώς και κάθε άλλο
ενδιαφέρον ζήτηµα ή αναγκαία πληροφορία.

9.12

Ο Ταµίας είναι υπεύθυνος για την είσπραξη των συνδροµών και γενικά για την οικονοµική
διαχείριση του Συνδέσµου. Επίσης εφοδιάζει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο όποτε του ζητηθεί
µε στοιχεία της οικονοµικής κατάστασης του Συνδέσµου. Καταθέτει δε τον οικονοµικό
λογαριασµό του Συνδέσµου στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

9.13

Θέµατα που εγείρονται σε οποιαδήποτε συνεδρίαση αποφασίζονται µε πλειοψηφία. Σε
περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος έχει νικώσα ψήφο.

10.

Αποβολή Μελών
Αν µέλος καταγγελθεί ότι παρέβη οποιοδήποτε άρθρο του καταστατικού του Συνδέσµου ή
οποιοδήποτε ψήφισµα της Γενικής Συνέλευσης, θα υπόκειται σε αποβολή µε απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσµου αφού η πλειοψηφία των µελών που είναι παρόντα και
που έχουν δικαίωµα ψήφου στη Συνέλευση συµφωνούν, µε την προϋπόθεση ότι αυτό το
µέλος είχε πάρει ειδοποίηση για την προτεινόµενη αποβολή του τουλάχιστον δέκα µέρες
πριν τη Γενική Συνέλευση, πριν δε την έγκριση του ψηφίσµατος αποβολής του είχε την
ευκαιρία να εξηγήσει και να υπερασπίσει την θέση του.

11.

Τροποποιήσεις Καταστατικού

11.1

Τα άρθρα 1-11 του καταστατικού τροποποιούνται ή συµπληρώνονται σε Καταστατικές
Συνελεύσεις όπου τουλάχιστον το ένα τρίτο των µελών είναι παρόντα ως ορίζεται στο
άρθρο 8.2 και η απόφαση λαµβάνεται µε πλειοψηφία τουλάχιστον τριών τετάρτων των
παρευρισκοµένων µελών.
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11.2

Το άρθρο 12 του καταστατικού µε τίτλο «∆ιάλυση» τροποποιείται ή συµπληρώνεται µε
απόφαση που λαµβάνεται σε Γενική Συνέλευση η οποία έχει συγκληθεί ειδικά για το
σκοπό αυτό, µε πλειοψηφία που αντιπροσωπεύει τουλάχιστον τα τρία τέταρτα του ολικού
αριθµού των µελών του Συνδέσµου που έχουν δικαίωµα ψήφου.

12.

∆ιάλυση
Ο Σύνδεσµος µπορεί να διαλυθεί µε απόφαση που λαµβάνεται σε Γενική Συνέλευση η
οποία έχει συγκληθεί ειδικά για το σκοπό αυτό, µε πλειοψηφία που αντιπροσωπεύει
τουλάχιστον τα τρία τέταρτα του ολικού αριθµού των µελών του Συνδέσµου που έχουν
δικαίωµα ψήφου.
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