
ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
(Π.Ο.Α.Σ.Ο.)

Καταστατικό

1. Επωνυμία: Παγκύπρια Ομοσπονδία Ανεξαρτήτων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων
(Π.Ο.Α.Σ.Ο.), πιο κάτω αναφερόμενη ως η «Ομοσπονδία».

2. Έδρα

2.1. Η έδρα της Ομοσπονδίας βρίσκεται στη Λεωφόρο Αθαλάσσας 168,
Γρ. 401, Πολυκατοικία MINOS COURT, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία. Σε
αυτήν εδρεύουν οι Διοικητικές Αρχές της, διεξάγονται όλες οι εργασίες,
συνεδριάσεις, συνελεύσεις και συνέδρια (εκτός αν αποφασιστεί
διαφορετικά) και σ' αυτήν αποστέλλονται η αλληλογραφία και άλλα
έγγραφα που απευθύνονται στη Ομοσπονδία.

2.2. Η Ομοσπονδία μπορεί να δημιουργήσει παραρτήματα σε οποιανδήποτε
άλλη πόλη/μέρος της Κύπρου.

3. Μέλη

Μπορούν να ενταχθούν όλες οι εγγεγραμμένες Συντεχνίες της Κύπρου που
είναι αυτόνομες και ανεξάρτητες. Τα επαγγέλματα ή οι ασχολίες που αφορούν
τη Ομοσπονδία είναι αυτά που περιέχονται στο καταστατικό της κάθε
Συντεχνίας Μέλους.

4. Σύνθεση της Ομοσπονδίας και Διοικητικά Όργανα

4.1. Η Ομοσπονδία αποτελείται από εγγεγραμμένες Συντεχνίες που έχουν
προσχωρήσει στη δύναμη της σύμφωνα με το καταστατικό τους, η Περί
Συντεχνιών Νομοθεσία και το Καταστατικό της Ομοσπονδίας.

4.2. Τα Διοικητικά Όργανα της Ομοσπονδίας είναι:

4.2.1. Το Παγκύπριο Συνέδριο

4.2.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο

4.2.3. Το Προεδρείο

5. Απαρτία Διοικητικού Οργάνου και λήψη αποφάσεων

Υπάρχει απαρτία όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον τα μισά συν ένα Μέλη που
έχουν δικαίωμα ψήφου, εκτός αν προβλέπει διαφορετικά η Περί Συντεχνιών
Νομοθεσία.

Τελευταία Διόρθωση/Α.Θ.
28/9/20

Σελ 1 από 22



Οι αποφάσεις των Διοικητικών Οργάνων λαμβάνονται με ψηφοφορία, όπως
προβλέπεται στο Καταστατικό. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο/η Πρόεδρος /
Προεδρεύων / Προεδρεύουσα έχει νικώσα ψήφο.

6. Ανεξαρτησία της Ομοσπονδίας

Η Ομοσπονδία αποφασίζει και ενεργεί μέσα στο πλαίσιο του Καταστατικού της
και της Περί Συντεχνιών Νομοθεσίας χωρίς οποιανδήποτε εξάρτηση ή επιρροή
από οποιονδήποτε εκτός της Ομοσπονδίας, όπως κυβέρνηση, κόμματα,
εργοδότες, Διεθνείς Οργανισμούς κ.α.

7. Διεθνείς Σχέσεις

Η Ομοσπονδία μπορεί, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της,
να προσχωρεί ή να συνεργάζεται με άλλες Διεθνείς Συντεχνίες που οι αρχές
τους δεν είναι αντίθετες με το Καταστατικό της.

Νοείται ότι οι Συντεχνίες Μέλη διατηρούν το δικαίωμα να μπορούν να
συμμετέχουν σε διεθνείς οργανώσεις ανάλογα με τις αποφάσεις των
συλλογικών τους οργάνων.

8. Σχέσεις της Ομοσπονδίας με άλλες Οργανώσεις

Για εξυπηρέτηση των Μελών της όταν είναι χρήσιμο, η Ομοσπονδία
συνεργάζεται με άλλες Κυβερνητικές ή μη, Οργανώσεις, Οργανισμούς,
Ιδρύματα, Σωματεία, Εταιρείες κλπ διατηρώντας πάντοτε την ανεξαρτησία της.

9. Σκοποί της Ομοσπονδίας

1.1. Η Συμμετοχή σε κρατικά και άλλα θεσμικά όργανα, καθώς και κέντρα
λήψης αποφάσεων που επηρεάζουν Μέλη της.

1.2. Εκεί όπου οι Συντεχνίες Μέλη το επιθυμούν, η Ομοσπονδία, πάντοτε με
σεβασμό στην αυτονομία τους, προσφέρει τις υπηρεσίες και τη βοήθεια
της, συντονίζοντας ή συμβουλεύοντας, ενισχύοντας, αλλά αν της
ζητηθεί και εκπροσωπώντας οποιανδήποτε Συντεχνία Μέλος έχει
ανάγκη και το ζητήσει.

1.1. Η συνεργασία μεταξύ των Μελών της για επίτευξη των στόχων τους.

1.2. Εάν κριθεί αναγκαίο, η έκδοση εφημερίδας, περιοδικών, βιβλίων και
φυλλαδίων, χρησιμοποιώντας και τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας ως
και η συντήρηση βιβλιοθήκης.
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1.3. Η ανάπτυξη δράσης ώστε να συμβάλει στη θέσπιση και βελτίωση της
εργασιακής νομοθεσίας καθώς και κοινωνικών μέτρων.

1.4. Εάν κριθεί αναγκαίο, η δημιουργία ειδικών Ταμείων ή και Οργανισμών
που θα έχουν ως στόχο την ευημερία των Συντεχνιών Μελών.

1.5. Η ενδυνάμωση και εδραίωση του ανεξάρτητου συνδικαλισμού.

1.6. Η προώθηση των αρχών της ισότιμης μεταχείρισης και του σεβασμού
της διαφορετικότητας.

2. Μέσα για Προώθηση των Σκοπών

1.3. Δύναται, να βοηθά ή να αντιπροσωπεύει τις Συντεχνίες Μέλη της στη
νομοθετική, εκτελεστική και δικαστική εξουσία και στη σύναψη
συλλογικών συμβάσεων εργασίας, και γενικά, να βοηθά τις Συντεχνίες
Μέλη της για εκπλήρωση των σκοπών τους.

1.4. Εκδίδει διαφωτιστικό και ενημερωτικό υλικό, οργανώνει διαλέξεις και
διαφωτιστικές εξορμήσεις, όπως και οτιδήποτε άλλο κριθεί αναγκαίο
από τις Συντεχνίες Μέλη για την εκπλήρωση των σκοπών τους.

2. Εγγραφή Συντεχνιών

2.1. Οποιαδήποτε Συντεχνία εγγεγραμμένη με βάση την Περί Συντεχνιών
Νομοθεσία μπορεί να γίνει Μέλος της Ομοσπονδίας αφού υποβάλει
σχετική αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας.

2.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας αποφασίζει το αργότερο σε
δύο μήνες για την εγγραφή ή όχι της υποψήφιας Συντεχνίας και
ειδοποιεί αυτήν, αμέσως μετά την λήψη της απόφασης. Νοείται ότι η
υποψήφια προς προσχώρηση Συντεχνία πληροί τα κριτήρια της
κομματικής ανεξαρτησίας.

3. Υποχρεώσεις Συντεχνιών Μελών

3.1. Οι Συντεχνίες Μέλη συμμετέχουν με τους εκπροσώπους τους στα
όργανα Διοίκησης της Ομοσπονδίας όπως ορίζεται στο Καταστατικό.

3.2. Διευθετούν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς αυτή, όπως
καθορίζονται από το Καταστατικό και τις αποφάσεις των Διοικητικών
Οργάνων της Ομοσπονδίας.

3.3. Η κάθε Συντεχνία Μέλος προπληρώνει κλιμακωτά μηνιαία συνδρομή
προς τη Ομοσπονδία σύμφωνα με τον αριθμό των εγγεγραμμένων
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Μελών της (εξαιρουμένων των Συνταξιούχων Μελών) με βάση τον πιο
κάτω πίνακα:

Αριθμός Μελών Μηνιαία Συνδρομή ανά Μέλος
€

0 - 300 1,30

301 – 700 1,00

701 - 1200 0,60

1201 - 1800 0,30

1801 + 0,20

3.4. Επικαιροποίηση των εγγεγραμμένων Μελών της κάθε Συντεχνίας, με
βάση την οποία γίνεται η πληρωμή των συνδρομών για το έτος,
διενεργείται κάθε Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους.

3.5. Η πληρωμή των συνδρομών καταβάλλεται προκαταβολικά για
ολόκληρο το έτος, εντός Ιανουαρίου κάθε έτους.

4. Δικαιώματα Συντεχνιών Μελών

4.1. Με βάση το παρόν Καταστατικό δικαιούνται να συμμετέχουν με
εκπροσώπους τους στα Διοικητικά Όργανα της Ομοσπονδίας.

4.2. Δικαιούνται να ζητούν βοήθεια από τη Ομοσπονδία στην προσπάθεια
επίτευξης των στόχων τους.

4.3. Έχουν το δικαίωμα υποβολής εισηγήσεων και παρατηρήσεων επί
οποιουδήποτε ζητήματος σχετίζεται με τη Ομοσπονδία.
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4.4. Έχουν το δικαίωμα να διαφωνήσουν για οποιοδήποτε θέμα συζητείται
και οι υπόλοιπες Συντεχνίες Μέλη και η Ομοσπονδία δεν έχουν
δικαίωμα να επιβάλουν τη θέση τους στη διαφωνούσα Συντεχνία.

5. Διαγραφή Συντεχνιών Μελών

5.1. Συντεχνία που παύει να έχει τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο
Άρθρο 3  διαγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5.2. Διαγράφεται επίσης Συντεχνία Μέλος που παραβιάζει τις πρόνοιες του
Καταστατικού ή ανήκει ή ταυτίζεται με οργανισμούς ή και σωματεία που
η δράση και η κατεύθυνση τους είναι αντίθετες με το Καταστατικό.

5.3. Την απόφαση για διαγραφή Συντεχνίας Μέλους τη λαμβάνει το
Διοικητικό Συμβούλιο, αφού δώσει την ευκαιρία στην Συντεχνία Μέλος
να παρουσιάσει τις θέσεις της. Νοείται ότι η Συντεχνία Μέλος που
διαγράφεται χάνει όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται στο
Καταστατικό. Η Συντεχνία που θα διαγραφεί δικαιούται να υποβάλει
έφεση η οποία θα εξεταστεί κατά το επόμενο τακτικό Παγκύπριο
Συνέδριο ή έκτακτο που οφείλει να συγκληθεί για το σκοπό αυτό μέσα
σε δύο μήνες το αργότερο. Η απόφαση του Παγκύπριου Συνεδρίου είναι
τελεσίδικη.

5.4. Συντεχνία που δεν έχει διευθετήσει τις οικονομικές της υποχρεώσεις
μετά από τρίμηνη προειδοποίηση χάνει το δικαίωμα ψήφου της στα
σώματα και εάν δεν ανταποκριθεί σε 12 μήνες τότε διαγράφεται
αυτόματα.

5.5. Συντεχνία που έχει διαγραφεί λόγω μη διευθέτησης των οικονομικών
της υποχρεώσεων διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλει νέα αίτηση για να
γίνει Μέλος, νοουμένου ότι θα διευθετήσει όλες τις οφειλές και άλλες
οικονομικές της υποχρεώσεις.

5.6. Οποιαδήποτε Συντεχνία μπορεί να αποχωρήσει από την Ομοσπονδία,
αποστέλλοντας σχετική επιστολή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της
Ομοσπονδίας.

15. Παγκύπριο Συνέδριο

15.1. Το Παγκύπριο Συνέδριο είναι το κυρίαρχο Σώμα της Ομοσπονδίας
και συγκροτείται:

15.1.1. Από αντιπροσώπους όλων των Συντεχνιών Μελών που
εκλέγονται / ορίζονται με βάση τα καταστατικά τους. O αριθμός
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των Μελών για την κάθε Συντεχνία αφορά τους εν υπηρεσία
υπαλλήλους. Οι Συνταξιούχοι δεν υπολογίζονται για σκοπούς
αντιπροσώπευσης στο Παγκύπριο Συνέδριο της Ομοσπονδίας.
Οποιαδήποτε όμως Συντεχνία Μέλος έχει στις τάξεις της
ενεργοποιημένους συνδικαλιστικά συνταξιούχους, με βάση το
καταστατικό της, δύνανται να δραστηριοποιηθούν στη
Ομοσπονδία σε οποιοδήποτε σώμα ή αξίωμα.

Η αναλογία αντιπροσώπευσης των Συντεχνιών Μελών στο Παγκύπριο Συνέδριο είναι
όπως πιο κάτω:

Α/Α Αριθμός Μελών Αντιπρόσωποι

1 21 – 50 3

2 51 – 100 8

3 101 – 150 13

4 151 – 200 18

5 201 – 250 22

6 251 – 300 26

Πέραν των 300 Μελών θα ακολουθείται η αναλογία, 1 αντιπρόσωπος ανά 100 Μέλη.
Νοείται ότι, αν μετά τη διαίρεση με τον αριθμό 100, ο αριθμός των δεκαδικών που θα
περισσεύει θα είναι μεγαλύτερος του 0.50, τότε εκλέγεται ακόμα ένας αντιπρόσωπος.

15.1.2. Μέλη του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου που δεν είναι
αντιπρόσωποι Συνεδρίου μπορούν να παρευρεθούν στο
Παγκύπριο Συνέδριο χωρίς δικαίωμα ψήφου.

5.2. Το Παγκύπριο Συνέδριο συνέρχεται τακτικά κάθε χρόνο σε ημερομηνία
και τόπο που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της
Ομοσπονδίας.
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5.3. Το Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο προκηρύσσεται από το Διοικητικό
Συμβούλιο της Ομοσπονδίας. Δύο μήνες πριν από τη σύγκλησή του,
δημοσιεύεται  στον τύπο και στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας.

5.4. Τη χρονιά που το Παγκύπριο Συνέδριο θα είναι εκλογικό, δύο μήνες
πριν από τη σύγκληση του, καλούνται όλες οι Συντεχνίες Μέλη να
προχωρήσουν στις εσωτερικές τους διαδικασίες για τον καθορισμό των
αντιπροσώπων τους.

5.5. Η θητεία των αντιπροσώπων είναι τριετής.

5.6. Όλες οι Συντεχνίες Μέλη της Ομοσπονδίας, τριάντα μέρες το αργότερο
πριν τη σύγκληση του Παγκυπρίου Συνεδρίου, πρέπει να
γνωστοποιήσουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας με
επίσημη επιστολή τους τα ονόματα των αντιπροσώπων.

5.7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας υποχρεούται 15 μέρες το
αργότερο πριν τη σύγκλιση του Τακτικού Παγκυπρίου Συνεδρίου να
κυκλοφορήσει σε όλες τις Συντεχνίες Μέλη της Ομοσπονδίας,
Ταμειακή / Οικονομική Έκθεση και Έκθεση Δράσης που να καλύπτει
την περίοδο που μεσολάβησε από το προηγούμενο Παγκύπριο
Συνέδριο.

5.8. Έκτακτο Παγκύπριο Συνέδριο συγκαλείται με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Ομοσπονδίας για εξέταση σοβαρών θεμάτων εντός
δεκαπέντε ημερών από τη λήψη της απόφασης. Σε αυτό συμμετέχουν
οι αντιπρόσωποι του Τακτικού Παγκύπριου Συνεδρίου.

5.9. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας συγκαλεί επίσης Έκτακτο
Παγκύπριο Συνέδριο όταν το ζητήσουν γραπτώς οι μισοί συν ένας των
αντιπροσώπων του Τακτικού Συνεδρίου ή και όταν το ζητήσουν οι μισές
συν μία Συντεχνίες Μέλη.

5.10. Δικαίωμα Ψήφου και Συμμετοχής στα Παγκύπρια Συνέδρια:

5.10.1. Δικαίωμα ψήφου έχουν οι αντιπρόσωποι των Συντεχνιών
Μελών, οι οποίες έχουν τακτοποιημένες τις οικονομικές
υποχρεώσεις τους στην Ομοσπονδία.

5.10.2. Αντιπρόσωπος Συντεχνίας που το όνομά του είναι στον
κατάλογο της Συντεχνίας με βάση το Άρθρο 15.6 δικαιούται
να συμμετέχει στο Παγκύπριο Συνέδριο ως σύνεδρος.

5.11. Διαδικασία Εργασιών Παγκύπριου Συνεδρίου
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5.11.1. Μετά την παρέλευση ½ ώρας από την καθορισμένη ώρα
έναρξης των εργασιών του Συνεδρίου, θεωρείται ότι τα
παρόντα Μέλη αποτελούν απαρτία. Την έναρξη των
εργασιών του Παγκύπριου Συνεδρίου κηρύσσει ο/η
Πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Αφού αναγνωσθεί η ημερήσια
διάταξη και πριν την έναρξη της συζήτησης πάνω στα θέματά
της, εκλέγονται με ανάταση των χεριών 3 πρακτικογράφοι και
Εφορευτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από 3 μέχρι 13
άτομα. Tα Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν
πρέπει να είναι Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή
υποψήφιοι για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

5.11.2. Κατά τις ψηφοφορίες, οι αντιπρόσωποι ψηφίζουν
αυτοπροσώπως. Δικαίωμα ψήφου μέσω πληρεξουσίου
έχουν οι αντιπρόσωποι που κατά το χρόνο του Παγκύπριου
Συνεδρίου απουσιάζουν λόγω εργασίας (ειδικό ωράριο) ή σε
ταξίδια εκτός Κύπρου. Ο πληρεξούσιος πρέπει να είναι
αντιπρόσωπος – Μέλος της ίδιας Συντεχνίας και δεν
δικαιούται να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα
αντιπροσώπους.

5.11.3. Στις πιο κάτω περιπτώσεις η ψηφοφορία πρέπει να είναι
μυστική και με ψηφοδέλτια που έχουν τη σφραγίδα της
Ομοσπονδίας και μονογραφή από δύο Μέλη της
Εφορευτικής Επιτροπής.

α) Αλλαγή επωνυμίας της Ομοσπονδίας

β) Ίδρυση / Συγχώνευση ή προσχώρηση σε άλλη Συντεχνία,
Ομοσπονδία ή Συνομοσπονδία

γ) Διάλυση της Ομοσπονδίας

δ) Τροποποίηση Καταστατικού

ε) Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου

στ) Απόφαση για διαγραφή Συντεχνίας Μέλους

5.11.4. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η ψηφοφορία γίνεται με
ανάταση του χεριού εκτός κι αν αποφασιστεί διαφορετικά από
την πλειοψηφία των Μελών του Παγκύπριου Συνεδρίου.
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5.11.5. Όλες οι αποφάσεις του Παγκύπριου Συνεδρίου λαμβάνονται
με απλή πλειοψηφία εκτός εκεί που απαιτείται από το
Καταστατικό ή την Περί Συντεχνιών Νομοθεσία αυξημένη
πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο/η
Προεδρεύων/Προεδρεύουσα, ή ο/η αντικαταστάτης του/της
θα έχει νικώσα ψήφο.

5.11.6. Οι αποφάσεις του Παγκύπριου Συνεδρίου γνωστοποιούνται
με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου στα αρμόδια
συλλογικά όργανα των Συντεχνιών  Μελών.

5.12. Αρμοδιότητες και Καθήκοντα του Παγκύπριου Συνεδρίου

5.12.1. Το Παγκύπριο Συνέδριο εξετάζει και λαμβάνει θέση επί της
Έκθεσης Δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ομοσπονδίας, σε σχέση με τους εξελεγμένους λογαριασμούς
επί της έκθεσης των ελεγκτών και λαμβάνει αποφάσεις
αναφορικά με οποιοδήποτε ζήτημα γενικής φύσης.

5.12.2. Συζητά και αποφασίζει για οποιοδήποτε ζήτημα της
Ημερήσιας Διάταξης.

5.12.3. Τροποποιεί το Καταστατικό.

5.12.4. Καθορίζει την πολιτική και το πλαίσιο δράσης της
Ομοσπονδίας.

5.12.5. Αποφασίζει επί θεμάτων που υποβάλλονται από τις
Συντεχνίες Μέλη της Ομοσπονδίας.

5.12.6. Εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας με μυστική
ψηφοφορία.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο

6.2.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας αποτελείται από
21 Μέλη ως ακολούθως:

6.2.2. α. Ένα (1) αντιπρόσωπο από κάθε Συντεχνία που τον
υποδεικνύει η ίδια η Συντεχνία Μέλος με βάση το καταστατικό
της.

β. Τα υπόλοιπα Μέλη εκλέγονται από το Παγκύπριο Συνέδριο
ώστε ο αριθμός να είναι 21. Διευκρινίζεται ότι σε καμία
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περίπτωση μπορεί μια Συντεχνία να εκπροσωπείται στο
Διοικητικό Συμβούλιο με περισσότερα από 8 Μέλη.

γ. Πέραν των εκλελεγμένων με βάση τα αποτελέσματα των
εκλογών δημιουργείται και ο πίνακας των επιλαχόντων. Σε
περίπτωση κένωσης θέσης οποιουδήποτε εκλελεγμένου
εκπροσώπου στο ΔΣ αυτός/αυτή αντικαθίσταται από τον/την
επόμενο/η στον κατάλογο επιλαχόντων. Νοείται ότι οι
πρόνοιες της υποπαραγράφου β πιο πάνω, θα πρέπει να
τηρούνται.

6.2.3. Σε περίπτωση εγγραφής στην Ομοσπονδία νέας/νέων
Συντεχνίας/ων, τότε, μέχρι το επόμενο Εκλογικό Παγκύπριο
Συνέδριο κάθε νέο Μέλος (Συντεχνία) διορίζει έναν
αντιπρόσωπο στο Διοικητικό Συμβούλιο και ο αριθμός των
Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυξάνεται ανάλογα.

6.2.4. Νοείται ότι Συντεχνία Μέλος, δεν μπορεί να διορίσει ως
αντιπρόσωπο στο Διοικητικό Συμβούλιο, κομματικά ενεργό
αξιωματούχο.

16.2. Υποβολή Υποψηφιοτήτων

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται γραπτώς προς τον Πρόεδρο,
8 τουλάχιστον μέρες πριν από το Παγκύπριο Συνέδριο.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για εκλογή στο Διοικητικό
Συμβούλιο έχουν όλοι οι αντιπρόσωποι του Παγκύπριου Συνεδρίου.

16.3. Διαδικασία Εκλογής

16.3.1. Σε περίπτωση που υποψήφιος αποσύρει γραπτώς την
υποψηφιότητά του μετά τον καταρτισμό του ψηφοδελτίου,
τούτο ανακοινώνεται προς τους αντιπροσώπους από την
Εφορευτική Επιτροπή, χωρίς όμως να διαγραφεί το όνομά
του από το ψηφοδέλτιο. Τυχόν σταυροί προτίμησης στο
όνομα αυτό θα θεωρούνται ως ανύπαρκτοι.

16.3.2. Αν ο αριθμός των υποψηφίων είναι λιγότερος ή ίσος με τον
αριθμό των κενών θέσεων όπως προκύπτει από το άρθρο
16.1 τότε αυτοί ανακηρύσσονται ως εκλεγέντες ανεξάρτητα
από τη Συντεχνία από την οποία προέρχονται.

16.3.3. Στο πάνω μέρος του ψηφοδελτίου θα αναγράφεται ο αριθμός
των κενών θέσεων για τις οποίες γίνεται η εκλογή και ο
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οποίος θα είναι και ο μέγιστος αριθμός σταυρών προτίμησης
που θα μπορεί να σημειώσει ο κάθε αντιπρόσωπος.

16.3.4. Αφού τα ψηφοδέλτια σφραγιστούν και μονογραφηθούν από
δύο Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, αρχίζει η διαδικασία
ψηφοφορίας με βάση επίσημο αντίγραφο του καταλόγου των
αντιπροσώπων που είναι υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο
και έχει την επίσημη σφραγίδα της Ομοσπονδίας. Δικαίωμα
ψήφου μέσω πληρεξουσίου έχουν οι απόντες αντιπρόσωποι
με βάση  το άρθρο 15.11.2.

16.3.5. Κάθε αντιπρόσωπος σημειώνει με μυστικότητα τις
προτιμήσεις του σχηματίζοντας τα σύμβολα (+), (χ), (ν)
απέναντι από το ονοματεπώνυμο των υποψηφίων της
προτίμησης του και ρίχνει το ψηφοδέλτιο στην κάλπη.

16.3.6. Άκυρο θεωρείται το ψηφοδέλτιο που φέρει οποιοδήποτε
σημείο αναγνώρισης ή που έχει περισσότερους σταυρούς
από τον ολικό αριθμό κενών θέσεων για τις οποίες διεξάγεται
η εκλογή.

16.3.7. Μετά τη ψηφοφορία, η Εφορευτική Επιτροπή ετοιμάζει
κατάλογο των υποψηφίων που έχουν εκλεγεί, καθώς και
κατάλογο των επιλαχόντων, με τις ψήφους που έλαβε ο/η
κάθε υποψήφιος/α και αφού τον υπογράψει τον παραδίδει
στον/στην προεδρεύον/προεδρεύουσα του Συνεδρίου, ο
οποίος/οποία φροντίζει ώστε να αναρτηθεί στις πινακίδες
ανακοινώσεων της Ομοσπονδίας εντός της επόμενης
ημέρας.  Ο προεδρεύον/προεδρεύουσα φροντίζει επίσης
ώστε ο κατάλογος των εκλεγέντων να δημοσιευθεί και στην
ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας.

16.3.8. Κάθε υποψήφιος/α δικαιούται να παρίσταται στη διαλογή των
ψήφων χωρίς όμως δικαίωμα παρέμβασης.

16.3.9. Ενστάσεις εναντίον του αποτελέσματος των εκλογών
μπορούν να υποβληθούν προς την Εφορευτική Επιτροπή,
νοουμένου ότι θα παραδοθούν σε αυτή μέχρι τις 7:00μμ της
επόμενης μέρας του Συνεδρίου.

16.3.10. Η Εφορευτική Επιτροπή υποχρεούται να συνέλθει μέσα σε
24 ώρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων
και να εξετάσει τυχόν ενστάσεις που υποβλήθηκαν. 
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Η απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής είναι τελεσίδικη.

16.4. Καταρτισμός σε Σώμα

16.4.1. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλούνται και
συνέρχονται στην πρώτη τους συνεδρία εντός 7 ημερών το
αργότερο από την εκλογή τους και εκλέγουν με μυστική
ψηφοφορία, ξεχωριστά για κάθε θέση τον/την Πρόεδρο, τον/την
Αντιπρόεδρο, τον/την Γενικό/ή Γραμματέα, τον/την
Αναπληρωτή/ρια Γενικό/η Γραμματέα, τον/την Οργανωτικό/ή
Γραμματέα, τον/την Γενικό/ή Ταμία, τον/την Αναπληρωτή/ρια
Οργανωτικό/ή Γραμματέα, τον/την Αναπληρωτή/ρια Ταμία και
τρία Μέλη του Προεδρείου. Νοείται ότι ο/η Πρόεδρος,
Αντιπρόεδρος, Γραμματέας, Ταμίας δεν θα προέρχονται από
την ίδια Συντεχνία .

16.4.2. Την πρώτη συνεδρία συγκαλεί και προεδρεύει το ηλικιακά
αρχαιότερο Μέλος του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

16.5. Η κάθε Συντεχνία, ορίζει ένα αναπληρωματικό Μέλος το οποίο θα
αντικαθιστά τον διορισμένο με βάση το άρθρο 16.1 αντιπρόσωπο της
Συντεχνίας στο Διοικητικό Συμβούλιο σε περίπτωση απουσίας ή
κωλύματός του ή παραίτησης του. Σε αυτή την περίπτωση το
αναπληρωματικό Μέλος θα συμμετέχει στις συνεδρίες του Διοικητικού
Συμβουλίου κανονικά και ισότιμα.

16.6. Η θητεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι 3 χρόνια. Τα
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι ηλικίας 18 ετών και
άνω και δεν μπορεί να είναι αξιωματούχοι άλλης Συντεχνίας που δεν
είναι Μέλος της Ομοσπονδίας. Σε περίπτωση παραίτησης του
Διοικητικού Συμβουλίου πριν τη λήξη της θητείας του, τότε το νέο
Διοικητικό Συμβούλιο που θα εκλεγεί θα θητεύσει για την περίοδο που
υπολείπεται για τη συμπλήρωση της θητείας του παραιτηθέντος
Διοικητικού Συμβουλίου.

16.7. Παραίτηση Διοικητικού Συμβουλίου

16.7.1. Εάν για οποιονδήποτε λόγο τα αρχικά Μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου μειωθούν κάτω από τα μισά, τότε ολόκληρο το
Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται ότι έπαψε να υφίσταται για
οποιονδήποτε άλλο σκοπό, εκτός από τη σύγκληση
Έκτακτου Παγκύπριου Συνεδρίου για την εκλογή νέου
Συμβουλίου. H σύγκληση του συνεδρίου γίνεται το αργότερο
σε 15 μέρες, με απόφαση των εναπομεινάντων Μελών του
Συμβουλίου.
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16.7.2. Σε περίπτωση παράλειψης των εναπομεινάντων Μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου να συγκαλέσουν Έκτακτο Παγκύπριο
Συνέδριο για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, την
προσωρινή διοίκηση της Ομοσπονδίας μέχρι την εκλογή
νέου Διοικητικού Συμβουλίου αναλαμβάνει επιτροπή που
αποτελείται από τους Επικεφαλείς των Συντεχνιών Μελών
της Ομοσπονδίας ή από άτομο (Μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου της Συντεχνίας Μέλους) που θα υποδειχθεί για
το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο της Συντεχνίας
Μέλους, οι οποίοι συγκαλούν μέσα σε 15 μέρες το αργότερο
Έκτακτο Παγκύπριο Συνέδριο για την εκλογή νέου
Διοικητικού Συμβουλίου.

16.7.3. Στην περίπτωση σύγκλησης Έκτακτου Παγκύπριου
Συνεδρίου για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και
ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες σχετικές πρόνοιες του
Καταστατικού, οι υποψηφιότητες για εκλογή στο Διοικητικό
Συμβούλιο υποβάλλονται στην Εφορευτική Επιτροπή κατά τη
διάρκεια του Συνεδρίου, μέσα σε χρονικά πλαίσια που θα
αποφασίσει το ίδιο το Συνέδριο.

16.8. Αρμοδιότητα και Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά κάθε 3 μήνες και έκτακτα
όποτε κριθεί αναγκαίο από τον/την Πρόεδρο ή όποτε το ζητήσουν οκτώ
τουλάχιστον Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

16.8.1. Επιλαμβάνεται θεμάτων που προκύπτουν και ενεργεί πάντα
σύμφωνα με τις αποφάσεις του Παγκύπριου Συνεδρίου.

16.8.2. Συγκαλεί το Τακτικό ή Έκτακτο Παγκύπριο Συνέδριο και
καταρτίζει την ημερήσια διάταξη.

16.8.3. Αποφασίζει για τους ισολογισμούς και για τα σχέδια δράσης
της Ομοσπονδίας.

16.8.4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με
απλή πλειοψηφία και καταχωρούνται στο Βιβλίο των
Πρακτικών και υπογράφονται από όλα τα παρόντα, στη
συνεδρία, Μέλη.

16.8.5. Αποφασίζει, εάν κριθεί αναγκαίο, την πρόσληψη έμμισθου
προσωπικού ή και την παραχώρηση εξόδων παραστάσεως ή
και επιδομάτων για το έμμισθο προσωπικό ή και τους
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αξιωματούχους. Εάν κριθεί αναγκαίο αποφασίζει για πρόσληψη
ειδικού συμβούλου/συνεργάτη για εξειδικευμένο θέμα ή θέματα.

16.8.6. Δύναται να καταρτίζει εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας
της Ομοσπονδίας.

16.8.7. Αποφασίζει για την πώληση ή αγορά ακίνητης ή κινητής
περιουσίας ή για τη σύναψη δανείου μέχρι €100.000. Για
πώληση ή αγορά ακίνητης ή κινητής περιουσίας ή για τη
σύναψη δανείου πέραν των €100.000, αποφασίζει το
Παγκύπριο Συνέδριο.

17. Προεδρείο

17.1. Σύνθεση

17.1.1. Το Προεδρείο είναι ενδεκαμελές και αποτελείται από τον/την
Πρόεδρο, τον/την Αντιπρόεδρο, τον/την Γενικό/ή Γραμματέα,
τον/την Αναπληρωτή/ρια Γενικό/ή Γραμματέα, τον/την
Οργανωτικό/ή Γραμματέα, τον/την Γενικό/ή Ταμία, τον/την
Αναπληρωτή/ρια Οργανωτικό/ή Γραμματέα, τον/την
Αναπληρωτή/ρια Ταμία και τρία Μέλη, που εκλέγονται κατά τον
καταρτισμό του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα με βάση το
άρθρο 16.4.1. Ο μέγιστος αριθμός Μελών που μπορεί μια
Συντεχνία να έχει στο Προεδρείο δεν πρέπει να ξεπερνά τα 4.

17.1.2. Στις συνεδρίες του Προεδρείου δικαιούνται να συμμετέχουν ως
παρατηρητές, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν
πρόκειται να συζητηθεί θέμα που τους αφορά.

17.1.3. Το Προεδρείο συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το μήνα ή
όταν κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο. Μπορεί επίσης να
συγκληθεί όταν το ζητήσουν 3 τουλάχιστον Μέλη του.

17.1.4. Οι αποφάσεις του Προεδρείου λαμβάνονται με απλή
πλειοψηφία, καταχωρούνται στο Βιβλίο των Πρακτικών και
υπογράφονται από όλα τα παρόντα, στη συνεδρία, Μέλη.

17.1.5. Το Προεδρείο χειρίζεται τις καθημερινές υποθέσεις της
Ομοσπονδίας σύμφωνα με την πολιτική που καθορίζεται από
τις αποφάσεις των Παγκυπρίων Συνεδρίων και του Διοικητικού
Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τις ενέργειες του
Προεδρείου ή λαμβάνει διαφορετική απόφαση στην επόμενη
συνεδρία του, ανάλογα με την περίπτωση.
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18. Αρμοδιότητες και Καθήκοντα Μελών του Προεδρείου

18.1. Πρόεδρος

18.1.1. Ο/Η Πρόεδρος εκπροσωπεί τη Ομοσπονδία σε όλες τις σχέσεις
της, στα δικαστήρια και στις πολιτικές αρχές κάθε φύσεως.
Επιβλέπει κάθε οργανωτική εργασία, εκτελεί κάθε απόφαση
της Ομοσπονδίας, και σπεύδει οποτεδήποτε καλείται για
διεκπεραίωση Συνδικαλιστικών καθηκόντων.

18.1.2. Εκπροσωπεί, μαζί με τον/την Γενικό/ή Γραμματέα και τον/την
Ταμία, την Ομοσπονδία στις οικονομικές σχέσεις της με
τρίτους.

18.1.3. Συμμορφώνεται γενικά με τις διατάξεις της Περί Συντεχνιών
Νομοθεσίας και φροντίζει όπως αυτές τηρούνται από τη
Ομοσπονδία.

18.1.4. Προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδρίες του Παγκύπριου
Συνεδρίου, του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προεδρείου.

18.1.5. Υπογράφει μαζί με τον/την Γενικό/ή Γραμματέα και τον/την
Ταμία για να δικαιούται ο τελευταίος να αποσύρει οποιοδήποτε
ποσό από την Τράπεζα ή για τη νόμιμη διαχείριση των
οικονομικών συναλλαγών και της περιουσίας της Ομοσπονδίας
όπως προνοείται από το Καταστατικό της.

18.2. Αντιπρόεδρος

18.2.1. Ο/Η Αντιπρόεδρος βοηθά γενικά τον/την Πρόεδρο στην
εκτέλεση των καθηκόντων του/της.

18.2.2. Στην απουσία του/της Προέδρου τον/την αναπληρώνει σε όλα
τα καθήκοντά του/της.

18.3. Γενικός Γραμματέας

18.3.1. Αναπληρώνει τον/την Πρόεδρο και τον/την Αντιπρόεδρο στην
άσκηση όλων των καθηκόντων και εξουσιών τους σε
περίπτωση ταυτόχρονης απουσίας ή κωλύματος τους.

18.3.2. Τηρεί βιβλίο πρακτικών στο οποίο καταχωρούνται με ακρίβεια
τα πρακτικά όλων των συνεδριάσεων των σωμάτων της
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Ομοσπονδίας. Τηρεί επίσης Μητρώο Μελών σύμφωνα με τους
Περί Συντεχνιών Κανονισμούς.

18.3.3. Υπογράφει μαζί με τον/την Πρόεδρο όλα τα έγγραφα και τις
επιστολές της Ομοσπονδίας τις σφραγίζει και τηρεί κατάλογο
όλων των εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων.

18.3.4. Εκπροσωπεί, μαζί με τον/την Πρόεδρο και τον/την Ταμία, την
Ομοσπονδία στις σχέσεις της με τρίτους, είναι υπεύθυνος/η για
την ασφαλή φύλαξη των βιβλίων, αρχείων, καταλόγων,
περιουσίας κ.λ.π. της Ομοσπονδίας και αποστέλλει στον/στην
Έφορο Συντεχνιών πριν από τις 15 Φεβρουαρίου κάθε χρόνου
ή οποτεδήποτε ζητηθεί, γενική κατάσταση των εισπράξεων και
πληρωμών, κεφαλαίων, κινητής και ακίνητης περιουσίας που
να δείχνει πλήρως το Ενεργητικό και το Παθητικό κατά την
31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους. Αποστέλλει επίσης
κανονικά ελεγμένη κατάσταση Εσόδων και Εξόδων
οποιουδήποτε Ταμείου της Ομοσπονδίας.

18.3.5. Τηρεί βιβλίο περιουσίας της Ομοσπονδίας, και φροντίζει όπως
αυτό φυλάσσεται ασφαλισμένα, συνυπογράφει μαζί με τον/την
Πρόεδρο και τον/την Ταμία για να δικαιούται ο/η τελευταίος/α να
αποσύρει οποιοδήποτε ποσό από την Τράπεζα ή για τη νόμιμη
διαχείριση των οικονομικών συναλλαγών και της περιουσίας
της Ομοσπονδίας όπως προνοείται από το Καταστατικό της.

18.4. Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας

18.4.1. Ο/Η Αναπληρωτής/τρια Γενικός/ή Γραμματέας βοηθά γενικά
τον/την Γενικό/ή Γραμματέα στην εκτέλεση των καθηκόντων
του/της.

18.4.2. Αναπληρώνει τον/την Γενικό/ή Γραμματέα σε περίπτωση
απουσίας του/της.

18.5. Οργανωτικός Γραμματέας

18.5.1. Ο/Η Οργανωτικός/ή Γραμματέας είναι υπεύθυνος/η για την
οργανωτική δομή και συγκρότηση της Ομοσπονδίας.

Τελευταία Διόρθωση/Α.Θ.
28/9/20

Σελ 16 από 22



18.5.2. Υποβάλλει περιοδικά έκθεση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για
τυχόν οργανωτικής φύσεως προβλήματα.

18.5.3. Ο/Η Οργανωτικός/ή Γραμματέας αναλαμβάνει την οργάνωση
συνεδρίων, συσκέψεων, εκδηλώσεων και αποστολών της
Ομοσπονδίας. Συμβουλεύει τις Συντεχνίες Μέλη σε
Οργανωτικά θέματα.

18.6. Αναπληρωτής Οργανωτικός Γραμματέας

18.6.1. Ο/Η Αναπληρωτής/τρια Οργανωτικός/ή Γραμματέας βοηθά
γενικά τον/την Οργανωτικό/ή Γραμματέα στην εκτέλεση των
καθηκόντων του/της.

18.6.2. Αναπληρώνει τον/την Οργανωτικό/ή Γραμματέα σε περίπτωση
απουσίας του/της.

18.7. Ταμίας

18.7.1. Ο/Η Ταμίας τηρεί λογιστικά βιβλία όπως βιβλίο Ταμείου, βιβλίο
αριθμημένων αποδείξεων πληρωμής και βιβλίο αριθμημένων
αποδείξεων εισπράξεων, στα οποία παρουσιάζονται με
ακρίβεια και λεπτομέρεια όλες οι εισπράξεις και πληρωμές της
Ομοσπονδίας.

18.7.2. Εκτελεί τις πληρωμές και δαπάνες που εγκρίνονται από τον/την
Πρόεδρο και το/τη Γενικό/ή Γραμματέα και εκδίδει αριθμημένες
αποδείξεις, σε διπλό αντίγραφο που παραμένει στο στέλεχος.

18.7.3. Είναι προσωπικά υπεύθυνος/η για τα χρήματα ή οποιαδήποτε
άλλη περιουσία της Ομοσπονδίας που είναι στην κατοχή του ή
τον έλεγχό του/της.

18.7.4. Υποβάλλει έκθεση της οικονομικής κατάστασης της
Ομοσπονδίας, κατά το Παγκύπριο Συνέδριο, το Διοικητικό
Συμβούλιο και το Προεδρείο οποτεδήποτε του/της ζητηθεί, ή
κατά την παραίτησή του/της.

18.7.5. Δίνει αληθή λογαριασμό για όλες τις εισπράξεις και τις
πληρωμές που γίνονται από αυτόν/αυτήν, για το υπόλοιπο των
χρημάτων που είναι στα χέρια του ή κάτω από τον έλεγχό του
και για οποιαδήποτε άλλη περιουσία της Ομοσπονδίας που
είναι εμπιστευμένη σ’ αυτόν/αυτήν.
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18.7.6. Καταθέτει στο όνομα της Ομοσπονδίας όλα τα χρηματικά
αποθέματα σε Τράπεζα εγγεγραμμένη στην Κύπρο.

18.7.7. Αποσύρει χρήματα από καταθέσεις του λογαριασμού της
Ομοσπονδίας μόνο ύστερα από κοινή υπογραφή μαζί με
τον/την Πρόεδρο και το/τη Γενικό/ή Γραμματέα. Φροντίζει για
την είσπραξη των συνδρομών προς την Ομοσπονδία από κάθε
Συντεχνία Μέλος της Ομοσπονδίας και υπογράφει και εκδίδει
αριθμημένες αποδείξεις από διπλότυπο βιβλίο, που φέρουν τη
σφραγίδα της Ομοσπονδίας, αντίγραφα των οποίων μένουν
στο στέλεχος.

Ο τύπος αποδείξεων είναι ο ακόλουθος:

Αρ. Αποδείξεως: ………………………………………………….

Έλαβα από:…………………………………………………………………………………..                      το

ποσό: €……………………………………………………………………………………

ως…………………………………………………………………………………………….

Ημερομηνία:………………… Υπογραφή Ταμία:……………………………

18.8. Αναπληρωτής Ταμίας

Ο/Η Αναπληρωτής/τρια Ταμίας αναπληρώνει τον/την Ταμία στα καθήκοντα
του/της και στις εξουσίες του/της σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος
του/της και γενικά βοηθά τον/την Ταμία στην εκτέλεση των καθηκόντων
του/της.

18.9. Υπόλοιπα Μέλη του Προεδρείου

Τα υπόλοιπα Μέλη του Προεδρείου θα έχουν καθήκοντα που κατά καιρούς
θα τους αναθέτει το Προεδρείο ή το Διοικητικό Συμβούλιο.

19. Παύση Αξιωματούχων

19.1 Κάθε αξιωματούχος της Ομοσπονδίας υπόκειται σε παύση μετά από
απόφαση του Διοικητικού Οργάνου που τον/την εξέλεξε, έπειτα από
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εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Προτού το όργανο λάβει
απόφαση, δίνει στον/στην αξιωματούχο την ευκαιρία να ακουστεί.

19.2 Οποιοδήποτε στέλεχος ή αξιωματούχος της Ομοσπονδίας, παύεται
αυτόματα εφόσον η Συντεχνία στην οποία ανήκει, ανακαλεί τον
διορισμό του/της. Ενημερώνεται σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο της
Ομοσπονδίας και ενεργεί για αντικατάσταση του/της, για το υπόλοιπο
της θητείας του παυθέντος, σύμφωνα με το Καταστατικό.

19.3 Αν οποιαδήποτε Συντεχνία παύσει να είναι Μέλος της Ομοσπονδίας
τότε παύουν αυτόματα να είναι Μέλη των Οργάνων της Ομοσπονδίας
τα Μέλη που προέρχονται από αυτή την Συντεχνία.

20. Οργανωτική Διάρθρωση της Ομοσπονδίας

20.1. Η σύνθεση και οργανωτική διάρθρωση της Ομοσπονδίας αναφέρεται
στο άρθρο 4 του παρόντος καταστατικού.

20.2. Οι Συντεχνίες Μέλη της Ομοσπονδίας διατηρούν τη διοικητική και
οργανωτική αυτονομία τους.

21. Πόροι της Ομοσπονδίας

Οι πόροι της Ομοσπονδίας είναι:

21.1. Τακτικοί

Κάθε Συντεχνία Μέλος, πληρώνει στη Ομοσπονδία τα ακόλουθα:

21.1.1. Δικαίωμα Εγγραφής: €35

21.1.2. Μηναία Συνδρομή όπως προβλέπεται στο άρθρο 12.3.

21.2. Έκτακτοι

21.2.1. Έκτακτες εθελοντικές εισφορές Συντεχνιών Μελών.

21.2.2. Δωρεές, κληροδοτήματα, κ.α.

21.2.3. Έσοδα από εκδηλώσεις / δραστηριότητες

22. Κεφάλαια και Επενδύσεις Κεφαλαίων
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22.1. Όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία της Ομοσπονδίας θα είναι
εγγεγραμμένη στο όνομα της για χρήση και όφελος αυτής ή των
Συντεχνιών Μελών της.

22.2. Κεφάλαια της Ομοσπονδίας δύνανται να επενδυθούν σε
κυβερνητικά χρεόγραφα, μετοχές ή χρεόγραφα δημοσίων
εταιρειών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου,
άλλων εταιρειών που ιδρύονται και λειτουργούν αποκλειστικά για
την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των Μελών τους στους τομείς
της υγείας και ευημερίας και σε καταθέσεις σε οποιαδήποτε
τράπεζα. Νοείται ότι το ύψος των επενδύσεων των κεφαλαίων σε
μετοχές δημοσίων εταιρειών που είναι εισηγμένες στο
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου δεν θα υπερβαίνει το ποσοστό του
2% των κεφαλαίων της εταιρείας στην οποία θα γίνει η επένδυση
και το ποσοστό του 15 % των χρηματικών αποθεμάτων της
Ομοσπονδίας.

22.3. Η Ομοσπονδία δεσμεύεται με τις υπογραφές του Προέδρου, του
Γενικού Γραμματέα και του Ταμία, οι οποίοι είναι επίσης υπεύθυνοι
για τα επενδυόμενα κεφάλαια της Ομοσπονδίας.

22.4. Κάτω από το κράτος οποιουδήποτε νόμου που ενδέχεται να είναι
σε ισχύ, η Ομοσπονδία μπορεί να πωλεί, ανταλλάσσει ή ενοικιάζει
οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία της για τους σκοπούς της
Ομοσπονδίας.

22.5. Το Διοικητικό Συμβούλιο πάντοτε μέσα στο πλαίσιο των
κανονισμών, έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί για κάθε νόμιμο
σκοπό τα κεφάλαια της Ομοσπονδίας και να ρευστοποιήσει κινητή
ή ακίνητη περιουσία.

22.6. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εξουσία να συνάπτει δάνεια και να
υποθηκεύει περιουσιακά στοιχεία όταν κριθεί αναγκαίο, σύμφωνα
με το άρθρο 16.8.7.

23. Ελεγκτές

23.1. Ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

23.2. Εξουσίες και Καθήκοντα Ελεγκτών

23.2.1. Οι ελεγκτές έχουν την εξουσία να εξετάζουν ελεύθερα όλα τα
βιβλία και έγγραφα που θα χρειασθούν στην εκτέλεση των
καθηκόντων τους.
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23.2.2. Ελέγχουν τα βιβλία και τους λογαριασμούς της Ομοσπονδίας
κάθε χρόνο, ή όταν πληρώνεται θέση αξιωματούχου που τα
καθήκοντα του ενέχουν χρηματική ευθύνη ή όταν θα ζητηθεί
από το Διοικητικό Συμβούλιο.

23.2.3. Ετοιμάζουν έκθεση για την οικονομική κατάσταση της
Ομοσπονδίας. Η έκθεση αυτή κατατίθεται στο Παγκύπριο
Συνέδριο.

23.2.4. Αντίγραφο της έκθεσης των ελεγκτών τοποθετείται σε περίοπτο
μέρος πάνω σε πινακίδα στο Γραφείο της Ομοσπονδίας και
ένα αντίγραφο αποστέλλεται στον Έφορο Συντεχνιών πριν από
τις 15 Φεβρουαρίου κάθε χρόνο και παραχωρείται σε
οποιοδήποτε Μέλος, όποτε ζητηθεί χωρίς αμοιβή.

24. Εξέταση Βιβλίων

24.1. Οποιοδήποτε Μέλος ή πρόσωπο το οποίο έχει έννομο συμφέρον εις τα
κεφάλαια της Ομοσπονδίας μπορεί, μετά από γραπτή αίτηση προς
το/τη Γενικό/ή Γραμματέα, να εξετάσει τα βιβλία και τους λογαριασμούς
της Ομοσπονδίας, παρουσία του/της Ταμία και να λάβει οποιαδήποτε
πληροφορία θέλει, σε οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα και ώρα.

24.2. Η Ομοσπονδία διατηρεί και φυλάσσει Μητρώο Μελών το οποίο
οποιοδήποτε Μέλος μπορεί να επιθεωρήσει μετά από γραπτή αίτηση
προς το/τη Γενικό/ή Γραμματέα κατά οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα και
ώρα.

25. Τροποποίηση Καταστατικού

Το Καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί ή να αντικατασταθεί με απόφαση
πλειοψηφίας του Παγκυπρίου Συνεδρίου του οποίου στην ημερήσια διάταξη
περιλαμβανόταν το εν λόγω θέμα και πάντοτε με μυστική ψηφοφορία και την
ανάλογη πλειοψηφία που προβλέπει το Καταστατικό. Όλες οι αλλαγές στο
Καταστατικό αποστέλλονται στον/στην Έφορο Συντεχνιών εντός 14 ημερών
και η ισχύς τους αρχίζει από την ημέρα έγκρισης τους από τον/την Έφορο.

26. Συγχώνευση – Αλλαγή Ονομασίας

25.1. Η Ομοσπονδία μπορεί να συγχωνευθεί με άλλη Συντεχνία που είναι
εγγεγραμμένη με βάση την Περί Συντεχνιών Νομοθεσία, ύστερα από
απόφαση που λαμβάνεται στο Παγκύπριο Συνέδριο που συγκαλείται
ειδικά για το σκοπό αυτό με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία
τουλάχιστο των 2/3 του ολικού αριθμού των αντιπροσώπων που έχουν
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δικαίωμα ψήφου, νοουμένου ότι η συγχώνευση αυτή θα τύχει της
έγκρισης του/της Εφόρου Συντεχνιών.

25.2. Η Ομοσπονδία δύναται να αλλάξει την επωνυμία της ύστερα από
απόφαση Παγκυπρίου Συνεδρίου με μυστική ψηφοφορία και με
πλειοψηφία των 2/3 του ολικού αριθμού των αντιπροσώπων, όπως
προνοεί το άρθρο 15.1.1.

26. Διάλυση Ομοσπονδίας

26.1. Η Ομοσπονδία μπορεί να διαλυθεί με απόφαση πλειοψηφίας 2/3 του
ολικού αριθμού των αντιπροσώπων των εγγεγραμμένων Συντεχνιών
Μελών της Ομοσπονδίας σε Παγκύπριο Συνέδριο, ειδικά καλούμενο για
το σκοπό αυτό, με μυστική ψηφοφορία. Επίσης διαλύεται όταν ο
αριθμός των Οργανώσεων Μελών της Ομοσπονδίας κατέλθει κάτω των
δύο.

26.2. Σε περίπτωση διάλυσης της Ομοσπονδίας, αφού διευθετηθούν όλες οι
υποχρεώσεις της, η περιουσία της θα διατεθεί στις Συντεχνίες Μέλη της
κατ’ αναλογία του αριθμού των Μελών κάθε Συντεχνίας, ο οποίος έχει
επικαιροποιηθεί τον Δεκέμβριο του έτους που προηγείται της διάλυσης
ή σε φιλανθρωπικά ιδρύματα με απόφαση της τελευταίας Γενικής
Συνέλευσης.

27. Σφραγίδα
Η Ομοσπονδία έχει έμβλημα και σφραγίδα που φέρει την επωνυμία της.

28. Γνώση του Καταστατικού
Άγνοια των διατάξεων του καταστατικού από τις Συντεχνίες Μέλη, δεν είναι
αποδεκτή δικαιολογία για παραβίαση ή μη συμμόρφωση.

29. Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό θα αποφασίζει το
Διοικητικό Συμβούλιο ή το Παγκύπριο Συνέδριο στο πλαίσιο της Περί
Συντεχνιών Νομοθεσίας.

Τελευταία Διόρθωση/Α.Θ.
28/9/20

Σελ 22 από 22


