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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕισ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

Αρ. Φακ.: 

Αρ. Τηλ.: 

Αρ. Φαξ: 

18.005.001.946 
22803100/1 ΟΙ 
22661977 

21 Νοεμβρίου 2016 

Ένωση Διοικητικού 

Προσωπικού Πανεπιστημίου 
Κύπρου (Ε.ΔI.n.ΠΑΚ) 

ΤΙ\ΙΙΗΙ\ΙΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
Κλάδος Εγγραφής Συντεχνιών 

1431 Λευκωσία 

Πλήρης Τροποποίηση Καταστατικού (Σ. 9), ημερομηνίας 07.07.2016 

Αναφέρομαι στην αίτησή σας ημερ. 13.07.2016 σχετικά με το πιο πάνω θέμα, 

και επισυνάπτω τα έγγραφα που ενεγράφησαν στο μητρώο Συντεχνιών. 

Με εκτίμηση, 

l\!Ιαριν>α Ιωάννου - ασάπη) 

Έφορος ruvrE){ViιlJv 

.... Γρίβα Διγενή 54, Μέγαρο «SILVEX», 1096 Λευκωσία 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: infο@dlrΔ1Isl.g0ν,cγ Ιστοσελίδα: WVJW,n1Ιsί.gον.CΥldlr 



Πληρωτέον τέλος: Ε2,50 (€4,27) 
(Εις χαρτόσημα) 

(Τύπος Σ,9.) 

ΤΥΠΟΣ Αρ. 9- (Κανονισμός 13) 

Ο περί Συντεχνιών Νόμος του 1965 
(Άρθρον 18(3)) 

ΑΙΤΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ 
ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ '\. ~~(C.) 

.~(~~\li 
ΣυνΤΕχνία Ένωση Διοικητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΕΔΙΠΠΑΚ) 

Προς τον Έφορον Συντεχνιών 
Λευκωσίαν 

Αρ. Μητρώου 946 

1. Η παρούσα αίτησης διά την εγγραφή πλήρους τροποποιήσεως του εγγεγραμμένου 
καταστατικού της άνω αναφερομένης συντεχνίας υποβάλλΕται υπό του Γραμματέως και των 
υπογεγραμμένων επτά ί τριών' μελών, 

2. Η πλήρης τροποποίησις η οποία υποβάλλεται προς εγγραφήν συνιστάται εις αντικατάστασιν 
του ήδη εγγεγραμμένου καταστατικού διά του καταστατικού του οποίου δύο έντυπα αντίγραφα 
(έκαστον των οποίων είναι σημειωμένον διά του στοιχειου "Γ" και υπoγεγραμcιένoν υπό των 
αιτητών) συνοδεύουσl την παρούσαν αlτησlν. 

3. Ημείς, ο Γραμματεύς και μέλη της άνω αναφερομένης συντεχνίας, διά mu παρόντος δηλούμεν 
ότι κατά την ανωτέρω τΡοποποίησlν του καταστατικού εγένετο πλήρης συμμόρφωσις προς το 
καταστατικόν της ρηθεΙσης συντεχνίας. 

4. Έχομεν εξουσιοδοτηθή δεόντως υπό της συντεχνίας όπως υποβάλω μεν εκ μέρους της την 
παρούσα αίτησιν, της εξουσιοδοτήσεως ταύτης ~νισταμένης εις απόφασιν ληφθείσαν κατά την 
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'-Εν περιπτώσει.εμπιπτούση εις την επιφύλαξη του εδαφίου (2) του άρθρου 8 του Νόμου η αίτησις 
υπογράφεται υπό τριών μελών της συντεχνίας. 
+ Εάν δεν ελήφθη τοιαύτη απόφασις, δηλώσατε κατά ποίον άλλον τρόπον εδόθη η 
εξουσιοδότησης. 



Συντεχνία: 

ΤΥΠΟΣ Αρ. 10 - (Κανονισμός 14) 

Ο περί Συντεχνιών Νόμος του 1965 
(Άρθρον 18(3» 

[Τύπος Σ. 1 Ο] 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ 
ΤΡΟΠΟΠΟIΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

Ένωση Διοικητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου Κύπρου 
(Ε.ΔI.π.ΠΑ.κ.) 

Αρ, Μητρώου: 946 

Δια του παρόντος πιστοποιείται ότι το καταστατικό του οποίου αντίγραφον 

επισυνάπτεται ενεγράφη δυνάμει του άνω αναφερόμενου Νόμου εις 
~ αντικατάστασιν του ήδη εγγεγραμμένου καταστατικού της συντεχνίας «Ένωση 
. Διοικητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Ε.ΔI.π.ΠΑΧ)>>, σήμερον 21 i 
. Νοεμβρίου 2016 . " 

(Μαρίνα lωάvvου - Χασάπη) 

Έφορος Συντεχνιών 



ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗτικον ΠΡΟΣΩπικον ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜιον ΚΥπρον 

(ΚΔΙ .π.ΠΑ.Κ.) 

Άρθρο 10 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΙ'Λ ΚΑΙ ΚΠΑΓΙΈΛΜΛ 

(α) Η επωνυμία της Συντε-χνίας θα είναι 'Ένωση Διοnςητικού Προσωπικού 

Πανεπιστημίου Κίιπρου" και για συντομία θα αναφέρεται ως 'ΈΔΙΠΠΑΚ". 

(β) Η έδρα της ΕΔΙΠΠΑΚ θα είναι στη Λευκωσία, Λεωφόρος Πανεπιστημίου Ι, 

Πανεπιστήμιο Κύπρου, στην οποία θα γίνονται οι συνεδριάσεις και θα απευθύνονται 

όλες οι ειδοποιήσεις και ανακοινώσεις, Η ΕΔΙΠΠΑΚ δεν έχει παραρτήματα, 

(γ) Το επάγγελμα ή επιτήδευμα με το οποίο σχετίζεται η ΕΔΙΠΠΑΚ είναι το επάγγελμα 

οποιουδι1ποτε που εργάζεται στο διοικητικό προσωπικό στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 
(αναφέρεται ως ΠΚ) ή στο διοικητικό προσωπικό οντότητας με την οποία το ΠΚ είναι 
συνδεδεμΙΎΟ. 

Άρθρο 20 
ΣΚΟΠΟΙ 

], Οι κύριοι σκοποί της ΕΔΙΠΠΛΚ είναι η βελτίωση των όρων εργασίας του 

διοικητικού προσωπικού του ΠΚ και η ουσιαστικιι συμβολ11 του στην πρoCι)θηση των 

στόχων του ιδρύματος μέσα από την αναβάθμιση του ρόλου του, 

2, Σκοποί της ΕΔΙΠΠΑΚ είναι επίσης οι ακόλουθοι: 

(α) Η ρύθμιση των σχέσεων και η δια συλλογικών διαπραγματεύσεων 11 
συμφωνιών ή δια οποιουδήποτε άλλου νόμιμου μέσου διευθέτησης των 

διαφοριίιν μεταξΊ! μελ{ον και εργοδότη, μεταξύ μελά)ν και μεταξί! μελών και 

άΛλων εργαζομένων. 

(β) Η επίτευξη και διατήρηση δικαίων και κανονικών μισΟ(;)ν, εργασίμων ωρών 

και άλλων συνβηκών εργασίας, και γενικότερα η προστασία και προαγωγή των 

συμφερόντων των μελών. 

(γ) Η αναγνώριση του ρόλου του δlOικητικσί) προσωπικού μέσα από την 

ουσιαστιΚ'ή συμμετοχή του στα θεσμικά όργανα λΙ1νης αποφάσεων του ΠΚ. 

(δ) Η μέριμνα για την παροχή προς τα μέλη όλων ή μερικά)\' των ακολούθων 

ωφελημάτων: βοήθεια σε περίπτωση ασΟένειας, δυστυΧ'1ματος, γήρατος, 

οικονομικών δυσχερειών, ανεργίας και αποζημΙΙΩσεως για απ6Jλεια 

lιμερομίσΟιων ένεκα επαγγΕλραΤΙΚ(Ών διαφοράΝ, Επίσης, 11 παΡΟΧΙ1 βοΊιθειας 
στους εξαρτωμί:νους αποΟανόντων μελ(ί)ν, καΘό)ς και η μέριμνα για τη 

διασφάλιση της δικαιοίιμενης παροχιΊς κοινωνικ61ν ωφελημ6των 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης κω φαρμ<'ικων στα μέλη και τους 

εξαρτωμένους από α. -~G 
θ~' ι!"β.,ι!ll,: ~:J,~iSTERεL"$ 
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Άρθρο 30 

(ε) Ο αγ(ονας προς εξασφάλιση νομοΘεσίας προς το συμφέρον των μελών για 

την προαγωγή και την προστασία των εργαζομένων και γενΙKfι)ς της πλήρους 

εργατικής νομοθεσίας περί κοινωνικών ασφαλίσεων. 

ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ 

1. Γενικά με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο τον οποίο 11 Γενική Συνέλευση της 

ΕΔΙΠΠΑΚ ή το ΔΙΟΙ1<:ητικό της Συμβοί)λιο ήθελε επιδuJJξει, υλικά, επαγγελματικά, 

κοινωνικά. μορφωτικά, όπως και η ευημερία των μελών της και ειδικά με την 

έκδοση περιοδικών ή φυλλαδίων, με την οργάνωση διαλέξεων, μορφωτικών 
ομιλιών, δεξιώσεων, αΘλητικόΝ αγ(;Νων κλπ. 

2. Η συμμετοχή, προαγωγή, οικονομική συνεισφορά ή με άλλο τρόπο άμεσα ή έμμεσα 
στις εργασίες οποιουδήποτε Συνδέσμου ή οποιασδτ)ποτε Ένωσης ή Συντεχνίας, 

Ομοσπονδίας ή Συνομοσπονδίας εγγεγραμμένων με βάση τον περί Συvτεχνιών 

Νόμο που έχουν σαν σκοπό την προαγωγή των συμφερόντων των εργαζομένων, των 

Συντεχνιών και των μελό)ν τους. 

3. Η συμμετοχή σε πολιτικά ζηηΊματα οποιασδήποτε φύσης μετά από απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης. Νοείται όμως, δη για την ανάμιξη στα πιο πάνω πολιτικά 

ζητήματα δεν Θα 7PllOIμOnOlOiJvrCLl κεφάλαια της ΕΔΙΠIlΛΚ, παρά μόνο από 

ιδιαίτερο Πολιτικό Ταμείο, το οποίο ήθελε εγκριθεί από τον Έφορο των Συντεχνιών 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠεΡί rlJYτEΧVli,JV Νόμου. 

ΆρΟρο 40 
ΕΚΛΕΞΙΜΟΤΗΣ ΜΕΛ ΩΝ 

1. ΟΠΟlΟδήποτε πρόσωπο ανεξαρτήτως φυλής, φ1)λου, θρησκεύματος ή εθνικότητας, 

το οποίο εργάζεται στο διοικητικό προσωπικό του ΠΚ που πφιλαμβ6νει και το 

ωρομίσθιο προσωπικδ ΠΚ ή στο δΙΟΙΚ'1Ίτικό προσωπικό οντότητας με ΤΓν οποία το 

ΠΚ είναι συνδεδεμένο, σε οργανικ'ή θέση, Θέση με συμβόλαιο ή και το οποίο 

συμπλiιρωσε το 180 έτος της ηλικίας του, μπορεί να γίνει μέλος της ΕΔΙΙΙΠΑΚ 
2. Νοείται όμως, ότι κανένα πρόσωπο το οποίο έχcι προηΊΟlψένως αποβληθεί δια 

παντός από τηγ ΕΔΙΠΠΑΚ θα Ίίνεται δεκτό σαν μέλος χωρίς τη σι>γκατάΟι:ση της 

Γενικής Συνέλευσης. ' 
3. Όταν ένα πρδσωπο γίνεται δεκτό σαν μέλος Θεωρείται ότι συμφωνεί να lJίTrLKOiJEl 

πλήρως στο Καταστατικό της ΒΔ!ΠΠΛκ. 

ΆρΟρο 50 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΜΕΑΩΝ 

1. Οποιοδήποτε πρ6σωπο, το οποίο επιΘυμεί να γίνει μέλος ΤΓζ ΕΔΙΠΙΊΛΚ BilVCLTCLl να 
υποβάλει γραπτή αίτησ1i προς το Διοικητικό Συμβούλιο της EAIΠ!lAK στο ειδικό 

εντυπο. 

2. Μόλις εγκριΟεί 1; απορριφθι:ί η αιτηση κατόπιν μελι;της των ενστ6σεων των 

συνθηκ(Όν και όλων των αναγκαίων λ6γων, συμφ6Ίνα με το Καταστατικ6 της 
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EΔlΓlΠAΚ, το ΔlOικητικδ Συμβοί)λlO οφείλει να ενημερ(οσει τα μέλη για την απδφασή 

του. 

3. Οποιοδήποτε μέλος της ΕΔΙΠΠΑΚ μπορεί να υποβrιλει ένσταση για απόρριψη 11 
αποδοχή ενός υποψήφιου μέλους 11 διαγραφή ενός υφιστάμενου. Ι-Ι ένσταm1 πρέπει να 

υποβάλλεται γραπτώς προς το Συμβούλιο της ΕΔlΙΠIΑΚ μέχρι και Ι εβδομάδα μετά 

την ανακοίνωση για έγκριση 11 απόρριψη του υΠΟΨΙ1φιου μέλους, Στην περίπτωση που 
οποιοδήποτε μέλος ζητεί τη διαΊραφτι ενός υφιστάμΙ'νου μέλους, τότε πρέπει να 
υποβάλλει Ίραπτ(ος προς το Συμβούλιο της ΕΔΙΠΓιΑΚ δικαιολ6γηση της αιτίας 
διαΊραφής. 

4. Οποιοδήποτε μέλος, το οποίο επιθυμεί να διαΊραφεί από μέλος της ΕΔΙΙΊΠΑΚ 
μπορεί να υποβάλει ΊραΠΤ11 αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο στο ειδικό έντυπο 

και σύμφωνα με το Άρθρο 11 (4),(5). 

Άρθρο 60 
ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΔΙΙΙΠΑΚ 

1. Τακτικοί: 

(α) Μηνιαία συνδρομή που ορίζεται σε 0.5% πάνω στις ακαθάριστες μηνιαίι;ς 
απολαβές, πληρωτέα από κάθε ένα μέλος στο τέλος κάθε μήνα. 1'0 Διοικητικό 
Συμβούλιο έχει δικαίωμα τροποποίησης του πιο πάνω ποσοστού όταν κριθεί 

αναΊκαίο, και η τροποποίηση θα ισχύει Ίια χρονικό διάστημα το οποίο δεν θα 

ξεπερν{.ι την ημερομηνία διεξαΊωγής της επόμενης τακτικής 11 έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης της EΔIΓlΠAΚ, Σε καμία περίπτωση το ποσοστό αυτό δε θα 
υπερβαίνει το Ι % του συνόλου των ακαΟ{.ιριστων απολαβιίΝ του κ{!θε μέλους. 
(β) Η π(οληση εντύπων, εμβλημάτων και διαφ6ρων αντικειμένων. 

2. Έκτακτοι: 

Άρθρο 70 

Δωρεές, κληΡOδOτllματα, έρανοι, εισπρ{.ιξεις και έσοδα από παραστάσεις, χορο6ς, 

ακίνητη περωυσία και οποιοδ1]ΠΟτε άlJ"o εισόδημα, 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΦΑΑΑΙΩΝ 

Τα κεφ{.ιλαια Τllς ΕΔΙΠΠΑΚ μπορούν να χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους 

σκοποίJς: 

(α) Για την πληρωμ11 μισθίον, επιδομάτων και εξόδων των αξιωματσίJχων. 

(β) Την πληρωμ1] εξόδων διαχειρίσεως, συμπεrιλαμβανσμΙνων και εξόδων ελέγχου των 

λογαΡιασμ(ίJV. 

(γ) Την έγερση ή aVTIμETtJJnlaJl ΟΠ()1ασδήποτε νΟΙΙΙΚ11ς διαδικασίας 11 οποία 
αφορΙΙ την ΕΔΙΠΠΛΚ 11 οποιοδήποτε μέλος αυηΊς προς r.ξασφ{.ιλιση 11 προστασία των 
δικαιωμάτων της ή οποιωνδήποτε δικιιιωμ{.ιτων τα οποία μπορεί να προκίn!ιουν από τις 



σχέσεις οποιουδήποτε μέλους με τις αρχές του ΠΚ. 

(δ) Την αντιμεΤclJπιση και επίλυση επαγγελματικιον διαφορό)ν εκ μέρους της ή των 

μελών της. 

(ε) Την αποζημίωση μελών γι' απώλεια ημερομισθίων, η οποία μπορεί να προκύψει από 

επαγγελματικές διαφορές. 

(στ) Την καταβολ11 επιδομάτων σε μέλη ή σε εξαρτωμένους των εξαιτίας θανάτου, 

γήρατος, ασθένειας, δυστυχήματος, σοβαρόΝ οικονομικών δυσχερειών ή απεργίας των 

μελών. 

(ζ) Την αγορά ή ενοικίαση οποιουδ11ΠΟτε κτιρίου ή γης που απαιτείται για τους σκοπούς 

της Ένωσης. 

(η) Την πληρωμή συνδρομών 11 άλλων εισφορών σε οποιαδήποτε νόμιμη Ομοσπονδία 11 
Συνομοσπονδία Συντεχνιών. 

(θ) Την πληρωμή συνδρομών 11 άλλων εισφορών σε φιλανθρωπικά, εκπαιδευτικι.1 ή 
μορφωτικά ιδρύματα 11 οργανισμούς. 

(ι) Τη καταβολ11 εισφορ(ον σε οποιαδΊ'lΠΟτε εγγεγραμμένη Συντεχνία προς ενίσχυση της 

όταν αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες. 

(ια) Την εκπαιδευτική, μορφωτική και επαγγελματικ11 κατάρτιση των μελόΝ. 

(ιβ) Τη διοργfiνωση οποιωνδήποτε Οεατρικό)ν παραστfiσεων, συναυλιών, δεξιό)σεων, 

χορών, αΘλοπαιδιών, εκδρομών ή εκδηλώσεων. 

(ιγ) Την αγορι.1 βιβλίων, εφημερίδων, και ίιλλων εντύπων, και τη συντήρηση 

αναγνωστηρίου προς χρήση των μελιΟν. 

(ιε) Την πληρωμ11 τόκων επί καΘορισμού δανείων και νόμιμων φόρων. 

(ιστ) Την πληρωμή υπηρεσι(ον από τρίτους (π.χ. σύμβουλος, λειτουργός υποστήριξης). 

(ιζ) Την πληρω~(11 των φι\ρων και των λειτουργικών εξόδων της ακίνητης περιουσίας. 

(ιη) Για οποιονδ11ΠΟτε fiλλο νόμιμο σκοπό ο οποί.ος προβλέπεται κάθε φορι.1 από το 

καταστατικό της ΕΔΙΓΙΠΛΚ. 

ΆρΟρο 80 
ΕΙ1ΕΝΔ ΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

Τα κεφfiλαια της ΕΔIlΠΙΛΚ τα οποία περισσεί1Ουν μετά τα πρoνoolJμενα από το ι'φΘρο 

7 τρέχοντα Ιξοδα, μπορούν κατόπιν αποφ6σεως του Διοικητικού Συμβουλίου να 

επενδύονται σε κυβερνητικιι χρε6γραφα, σε μετοχές 11 χρειiγραφα Δημοσίων EταιρειrΏν 
που είναι εισηγμένΕς στο ΧρηματισTl1ΡΙΟ ΛξΙΙi1ν Κί)πρου, σε μετοχές εταιρειών 
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ΜεΤΟΧΙ1((I)ν Φαρμακείων ή άλλων εταιρειών που ιδρίιονται και λειτουργοuν 

αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των μελ(ί)ν τους στους τομείς της 

υγείας και ευημερίας και σε καταθέσεις σε οποιαδήποτε τράπεζα στην οποία 

χορηγήθηκε άδεια να διεξάγει τραπεζικές εργασίες στη Δημοκρατία 11 σε οποιαδήποτε 
Συνεργατική Εταιρεία 11 Συνεργατικό Ταμιευτήριο εγγεγραμμένο στη Δημοκρατία. 

Τ ο ύψος των επενδίlσεων των κεφαλαίων σε μετοχές δημόσιων εταιρειών που ι:ίναι 

εισηγμένες στο Χρηματιστήρω Αξιιον Κύπρου δε θα υπερβαΙνει το ποσοστό του 2% 
των κεφαλαίων της εταιρείας στην οποία θα γίνει η επένδυση και το ποσοστό του 15% 
των χρηματικό)ν αποθεμάτων της ΕΔΙΠI1ΑΚ. 

Άρθρο 90 
ΩΦΕΛΗίΥΙΑΊΆ 

11 ΕΔΙΠΠΑΚ Οα παρέχει στα μέλη της τα πιο κάτω ωφελήματα:-

1. Επαγγελματικά Ωφελι]ματα 

(α) Επίδομα επαγγελματικών διαφορών, νOμικl1 συμβουλή και βΟΙ1θεια οποτεδ11Ποτε 

αυτή είναι αναγκαία. 

(β) Το ποσό του επιδόματος επαγγελματικ{σν διαφορών θα καθορίζεται από το 

Διοικητικό Συμβούλιο αναλόγως της ζημιάς, η οποία προέ,,-υψε στο μέλος, το οποίο 

κλήθηκε από τη ΕΔΙΠΠΑΚ να κατέλθει σε νόμιμο απεργία ή υπέστη λόκ-άουτ από τον 

εργοδότη 11 απολί)Θηκε από τον εργοδ6τη του ένεκα οποιασδήποτε επαγγελμαΤlΚ11ς 
διαφοράς. Μέλη τα οποία Οα κατέρχονται σε απεργία χωρίς εξουσιοδότηση από την 

ΕΔΙΠΠΑΚ δεν Οα δικαιούνται τέτοιο επίδομα. 

(γ) Νοείται ότι νOμικl1 συμβουλ11 και βοήΘεια Οα παρέχεται οποτεδ11ΠΟΠ Οεωρηθεί 

αναγκαίο από το Διοικητικό Συμβούλιο σε οποιοδί1ποτε μέλος, κατόπιν αιΤΙ1ΟΌώς του 
νοουμένου ότι το μέλος δεν καΘυστερεί τις συνδρομές του. 

Άρθρο 100 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΊΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΙ'ΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ 

]. Κάθε μέλος θα είναι υποχρεωμένο να πληρό)νει τις συνδρομές του, 

2. Να ακολουθεί και να σέβεται το Καταστατικ6 της ΕΔΙΙΠΙΛΚ, τις αποφάσας τω\' 

Γενικ{ον Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου και να συνεισφέρει στην 

πrόοδο της ΕΔΙΠΓΙΑΚ κατά το μέτρο των δυνάμειί)ν του, 

3. Εάν οποιοδήποτε μέλος αδικαιολόγητα καΟυστερεί τις συνδι)ομές του περισσδτερο 
των τριίύν μην{ον, Θα ειδοποιείται γραπτώς από τον Ταμία για να πληΡΙΙΊσει αυτές εντός 

J 5 ημερών. !Ξ,1ν παραλείψει να πληρώσει θα ειδοποιηΘεί γραπτόΊς εκ νέου από τον 

Γραμματέα για να εξοφλι]σει εντός 8 ημεριίΊν και όταν δεν συμμορφωΘF;! τότε το 
Διοικητικό Συμβο6λιο, εκτ6ς των άλλων νόμιμων μέτρων, δίJναται να το διαγρί!ψει και 

να κατακραη]σει προς όφελος της ΕΔJιΠΙΔΚ όλες τις συνδρομές και ποσ6, τα οποία 

πλι1ρωσε. Για την επανεΥΥραφτ αποφασίζει το Διοικητικό Συμβοί)λιο. αφού το μέλος 

καταβ6λει όλα τα καΟοσπρημένα προς την ΕΔΙΙΊΓΙΑΚ ποσ(ι, 
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4. Όλα τα μέλη είναι αλληλεγγύως υπεύΘυνα για τα χρέη και τις υποχραίJσεις της 

ΕΔΙΠΠΑΚ. 

ΆρΘρο 110 
ΠΕΙΘΑΙ)ΧΙΚΛ ΜΕΤΡΑ-ΑΠΟΒΟΑΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΛΤΛ ΜΕΑΩΝ 

1. Κάθε μέλος το οποίο: 

α. παρακούει ή αρνείται να συμμορφωΘεί με το Καταστατικό της ΕΔΙΠΠΑΚ ή 

με τις αποφrισεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή της ΓιoΎΙΚl1ς Συνέλευσης 11 
ενεργεί διασπαστικά, ή προξενεί με οποιονδήποτε τρόπο βλάβη σε συμφέροντα 

ή την περιουσία της ΕΔΙΠΠΑΚ 

β. καΘυστερεί τις συνδρομές του πέραν των τρι(ον μηνών αδικαιολόγητα, 11 
αδικαιολόγητα δεν παρευρίσκεται σε τρεις συνεχείς Γενικές Συνελεύσεις που 

συγκαλούνται από τη ΕΔΙΠΠΑΚ 

γ. υβρίζει, συκοφαντεί συμπεριφέρεται απρεπ(ί1ς προς την ΕΔΙΠΠΑΚ ή 

διαπράττει οποιαδήποτε ανάρμοστη πράξη 

υπόκειται στις ακόλουΘες πειθαρχικές ποινές τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο 

δύναται να εmβάλει αφού προηγουμένως εξr.τάσει όλες τις συνΘ11κες και περιστάσεις 

της κατηγορίας: 

(i) ΠαραΤΙ1ρηση 

(ίί) Πρόστιμο μέχρι είκοσι ευρά1 (€20,00) 
(ίίί) Προσωρινή αποβολ11 μέχρι 6 μηνών 
(ίν) Αποβολή για πάντα, η οποία Θα τύχει της έγκρισης της επόμr.νης Γενιτης 

Συνέλευσης. 

2. Νοείται όμως ότι κανένα μέλος, το οποίο θα αποβάλλεται προσωρινό1ς, Οα 

απαλλάσσεται των υποχρr.ά1σεων του προς την ΕΔΙΠΠΑΚ κατά τη διάρκεια της 

περιόδου της ποινής του, Θα αναστέλλονται όμως όλα τα δικαιώματα του. 

3. Οποιοδ11ποτε μέλος δύναται να υποβάλει αίτημα 11 παράπονο στο Διοικητικό 

Συμβούλιο σε σχέση με τη διαχείριση 11 διεύΘυνση των υποΘέσεων ΤΙ1ς ΕΔΙΓΙΓιΛΚ σΤΙ1ν 
οποία να καΘορίζει πλ11ρως τη φίJση και τους λόγους του παραπCJνου. Εάν το παρά.πονο 

στρέφεται ενάντια στο Διοικητικ6 Συμβούλιο τούτο οφείλει εντός εν6ς μηνός από τη 

λήψη τέτοιας αίτησης ή παραΠCJνου να καλέσει έκτακτη Γενική Συνf:λευση, η οποία Θα 

εξετάσει το παράπονο το οποίο θα πρέπει να συνυπογράφεται από το 25% του συνόλου 
και είτε Θα απαλλά.ξει απ(\ κ6.Θε μομφή είτε Θα ψέξει, είτε θα παίισει το ΔΙΟικητικCJ 

Συμβούλιο. Σε περίπτωση παύσεως, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Θα 

εγκαταλείψουν αμέσως τις θέσεις τους και η ίδια ΓενΙΚΙ1 Συνί;λευση Θα προχωΡ11σει 

στην εκλογή νι~oυ Διοικητικού Συμβουλίου σίψφωνα με τις πρόνοιες του 

Καταστατικού. 
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4. Κάθε μέλος της ΕΔΙΙ1Ι1ΑΚ το οποίο επιθυμεί να παραιτηΘεί θα υποβάλει την 
παραίτηση του γραπτώς προς το Διοικητικό Συμβούλιο και Θα απαλλάσσεται από τις 

συνδρομές του από τον επόμενο μl1να. 

5. Μέλος το οποίο έδωσε την παραίτηση του από την ΕΔΙI1I1ΑΚ χάνει όλα τα 
δικαιώματα του που είχαν σχέση με αυτή κω επιστρέφει την κάρτα μέλους. 

6. Μέλος το οποίο δεν έχει τακτοποιημένες τις συνδρομές του δεν δικαιούται να 
παρίσταται στις Γενικές Συνελεύσεις 11 να έχει το δικαίωμα να εκλΙΎει και να εκλέγεται. 

7. Κάθε μέλος της ΕΔΙΓ!ΠΑΚ θα δικαιούται να λαμβάνει αντίγραφο της ΕΤΤ1σιας 
Έκθεσης όπως αυΤ1Ί υποβλιΊθηκε στον 'Εφορο των Συντεχνιών. 

Άρθρο 120 
ΚΛΑΔΙΚΕΣ Εl1ΙΤΡΟl1ΕΣ - ΣΥΣΤΑΣΗ KAl ΛEITOYPΓlA 

1. Συστήνονται 5 κλαδικές επιτροπές που θα αντιπροσωπεύουν 5 διαφορετικούς 

επαγγελματικοίις κλάδους ως ακολούΘως, 

Κλάδος ΚΛ! 

ΚλάδοςΚΛ2 

ΚλάδοςΚΛ3 

ΚλάδοςΚΛ4 

Κλάδος ΚΛ5 

Οι Κλαδικές Επιτροπές Θα είναι υπεύθυνες για την επεξεργασία, προώθηση και θα 
επιλαμβάνονται ειδικό Ν θεμάτων του κλάδου τους στο Διοικητικό Συμβοίιλιο ως 

ακολούθως: 

(α) Κλαδική Επιτροπή Κλάδου KΛl 

Κλίμακες πρόσληψης Α8 και π{ινω στις οποίες αV11κουν οι Προ'ίστάμενOl 

Υπηρεσι(υν, όλες οι βαθμίδες των ΛειτουΡΊ(jJV, Μηχανικ6ν, Λογιστζον, 

Εσωτερικ(ον Ελεγκτών που εργάζονται στο lΊαvεmστημιο Κύπρου. 

(β) ΚλαδlΚ1i Επιτροπή Κλάδου ΚΛ2 

Κλίμακες πρι\σληψης Α2-Λ5-Λ7, ΛΑ-Α7, Α5-Λ7, Λ5-Α7-Λ8 στις οποίες 

ανήκουν 6λες οι βαθμίδες ΒοηΘά)Υ Λειτουργών Πανεπιοτημίου, όλες οι 

βαθμίδες Λογιστιnον ΛειτoυργιίJν, όλες σι βαΘμίδες ΒοηΟr!)V Βιβλισθ11Κ11ς, οι 

Τεχνικοί απόφοιτοι ATIfΓEI ή ισότιμου ιδρύματος, οι Τεχνικοί ή άλλες 

ειδικότητες απόφοιτοι μ{:σης εκπαίδευσης. 

(γ) Κλαδική Επιτροπή Κλάδου ΚΛ3 

Κλίμακες πρόσληψης ΑΙ·Λ2-Α5, A2-AS·A7, στις οποίες ανιΙκουν όλες οι 

βαθμίδες γραφέων, βυηΟ6ν Ίραφείου και τηλεφωνηΤΙΙ.JV!ΤΡιι!Jν. 
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(δ) Κλαδική Επιτροπή Κλάδου ΚΛ4 

Κλίμακες πρόσληψης Ε ή Π στις οποίες ανΙ1κουν όλοι οι ωρομίσθιοι όλων των 

ειδικοτήτων. 

(ε) Κλαδική Επιτροπή Κλάδου ΚΛ5 

Όλοι οι ΣυμβασΙΟΙJΧΟΙ το!) Πανεπιστημίου ανεξαρτήτως βαθμίδας, κλίμακας 

εισδοχής 11 διάρκεια σύμβασης. :'-Ιοείται ότι όλοι Οι Συμβασιούχοι μπορούν να 
συμμετέχουν και στην αντίστοιχη κλαδική με βάση την κλίμακα εισδοχής τους. 

Η κλαδική ΚΛ5 παύει να υφίσταται όταν το ποσοστό των Συμβασιοίιχων 

μειωθεί σε λιγότερο του 5% του σονόλου των μελό)ν της ΕΔΙΠΠΛΚ. Στην 
περίπτωση κατάργησης της κλαδΙΚΙ1ς ΚΛ5 εξαιτίας της μείωσης του ποσοστού, 

τα μέλη της ενσωματώνονται στις υπόλοιπες κλαδικές. 

Στις περιπτ(ί)σεις προαγωγών, τα μέλη σονεχίζουν να ανήκουν στην ίδια Κλαδική. 

2. .Μέλη μιας Κλαδικ1Ίς καθίστανται αυτόματα τα μέλη της ΕΔΙΠΠΛΚ που αντικουν 

στους αντίστοιχους επαγγελματικούς κλάδους όπως αυτοί καθορίζονται από το 

άρΘρο 12, σημείο Ι. 

3. Κό.θε επιτροπή εκλλ;γει ΣυμβσίJλιo που αποτελείται από 5 (πέντε) μέλη με διετη 
θητεία. Ο πρόεδρος κάΟε Συμβουλίου Κλαδικής επιτροπής συμμετέχει αυτόματα και 

στο Διοικητικό Συμβοι)λιο σύμφωνα με το Ε\ρθρο 13. Σε περίπτωση που ο πρόεδρος 
μιας κλαδΙΚ11ς επιτροπής δικαιολογημένα δε μπορεί να συμμετάσχει σε κάποια 

συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου τότε δύναται να αντικατασταΘεί από άλλο 
μέλος του Συμβουλίου της συγκεκριμένης IΩ.αδΙΚ(Ίς το οποίο θα οριστεί από τον 

πρ6εδρο της. 

4. Τα μέλη του Συμβουλίου κλαδικι1ς εΠΙΤΡΟΠΙ1ς εκλέγονται με μυστη01 ψηφοφορία 

από μέλη της ΕΔΙΠΠΛΚ που είναι και μέλη του αντίστοιχου κλάδου. 

Η εκλογ11 του Συμβουλίου Κλαδικ1Ίς εΠΙΨΟΠ1Ίς διεξάγεται κατά την ετησια κλαδl1aι 

συνέλευση ως εξτ]ς 

(α) Αφού γίνει ενημέρωση από το απερχόμενο Συμβούλιο για τη διετία που 

πέρασε, η ΓενΙΚΙ1 Συνέλευση της Κλαδικής θα διορίσει εφορευτική EniTPOJtJl 
αποτελοιΊμενη από 3 μέλη τα οποία Οα αναλάβουν τη διεξαγωγή των εκλογών. 
Τα μi;λη της εφορευΤlΚ11C επιτροπής δε μπορούν να είναι και υποψτ]φια στην 

εκλογι1· 

(β) Σε κάθε παρευρισκόμενο μέλος. το οποίο έχει δικαίωμα ψήφου δίνεται ένα 

ψηφοδέλτιο φ{φοντα τη σφραγίδα της ΕΔΙΙΊΠΛΚ και είναι μονογραφημένο από 

Μο μι:λη της ι;φορευτικής επιτροπής. Υπο[3cιλλο\'ται υποψηφιότητες για το 

Συμβούλιο της ΚλαδΙΚ11ς ι;πιτροπιΊς. ΟIΗ υποψήφιος/α προτείνεται απίι ένα 

μέλος και υποστηρΊζεται απ6 ένα άλλο. Λκολοl,Οως. τα ονόματα των υποψηφίων 

γράφονται στην πινακίδα. 



(γ) Αν ο συνολικός αριθμός των υποψηφΊων είναι 5 ή λιγότεροι, τότε 

ανακηρί)σσονται αυτόματα ως εκλεγt'ντες. Δύναται να σχηματιστεί ΣυμβΟ1ιλιο 

κλαδnςής με συμμετοχή τουλάχιστον 3 μελ,\ιν. Αν οι υποψήφιοι είναι λΙΥ6τεροι 
από 3 τότε δί)ναται να οριστοl)ν απευθείας απ6 τη ΓενΙΚΙ1 Συνέλευση τα 

εναπομείναντα μέλη που θα απαρτίζουν το Συμβοί)λιο. Νοείται ότι ο διορισμός 

γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη των παρευρισκ{)μενων μελών. 

(δ) Σε περίπτωση περισσοτέρων υποψηφιοτήτων κάθε μέλος θα γράφει σε ένα 

ψηφοδέλτιο μέχρι πέντε (5) ονόματα υποψηφίων τους οποίους θεωρεί 

κατάλληλους για μέλη του Συμβουλίου της κλαδικής επιτροπής. Έπειτα Θα ρίξει 

το ψηφοδέλτιο στην κάλπη. 

(ε) Κάθε ψηφοδέλτιο το οποίο έχει περισσότερα από πέντε ονόματα ή έχει 

κάποια ένδειξη για την ταυτίιτητα του ψηφοφόρου ακυρώνεται. 

(ζ) Οι υποψήφιοι οι οποίοι θα εξασφαλίσουν το μεΊαλύτερο αριθμό ψήφων θα 

ανακηρυχθούν μέλη του Συμβουλίου της κλαδικής επιτροπής. Σε περίπτωση 

ισοψηφίας, η απίιφαση θα ληφθεί με κλήρο. Στη συνέχεια, ορίζονται με βάση 

των αριθμ6 ψήφων μέχρι και δί)ο υΠΟψΙ1φιοι ως επιλαχόντες. 

(η) Μετά την εκλογιι τα πεπραγμένα θα καταχωρούνται στο βιβλίο των 

Πρακτικών και θα υπογράφονται από τον Προεδρεύοντα της Γενικής 

Συνέλευσης και τα μέλη της εφορευτικής επιτΡοπιΊς. 

(Ο) Ο καταρτισμός σε σόJμα του ΣυμβουλΙου της κλαδΙΚΙ1ς επιτροπής γίνεται ως 

εξής: 

(i) Τα εκλεγμένα μi:λη συνέρχονται στην πρ(οτη τους συνεδρΙα αμέσως 
μετά τη Γενική Συνέλευση και εκλι';γουν μεταξύ τους, με μυστική 

ψηφοφορία, τον Πρ6εδρο που θα σιψμετέχεl στο Διοικητικό Συμβούλιο 

της ΕΔΙΠΠΑΚ, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα και τα μ{λη. 

5. Η λειτουργία των επιτροπών πρέπει να συνάδει με το Καταστατικό της ΕΔΙΠΠΑΚ. 

6. Τα Συμβο{)λια των ΚλαδΙΚΙ)Jν ΕΠΙτΡοπόJν επιλαμβάνονται 6λων των κλαδΙΚCGν 

επαγγελματικάJν Οεμ(ί"τωv των μελ(ον τους. 

7. Τα Συμβο{;λια των Κλαδικών EirlTpon6JV θα πρέπει, 

α. να συνεδριάζουν τα",ΙΚ,1 μΙα φορά το μήνα και έκτακτα όταν το ζητήσουν 3 
μέλη του Συμβουλίου της Κλαδl1aΙς Επιτροπής, li όταν αναφύεται επείγον 
ζΊ]Ώψα, Οι αποφάσεις του Συμβουλίου της ΚλαδιιοΙς Επιτροπ11ς θα 

καταχωρούνται στο βιβλΙο των πρακτικ,!)\' και θα υπογράφονται από όlJJ. τα 

μέλη στη σιινεδρΙα. Επίσης, Θα καταχωρούνται τα ον6ματα των μελ,;}ν που 

διαφωνούν όπως και οι λόγοι της διαφωνίJ:ις. Καμιά απίιφαση του 

Συμβουλίοn της Κλαδικ11ζ Επιτροπής Οα είναι έΊκυrη εκτ6ς αν ηπιΊρχε 
απαρτία στη Συνεδρία κατά την οποία λήφθηκε η απ6φαση. Για να 
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Άρθρο 130 

σχηματισθεί απαρτία είναι απcφαίτηΤΙ1 η παρουσία του 50% των μελών συν 
ένα. 

μ. να KηplJττoυν κενή t)έση οποιουδήποτε μέλους του Συμβουλίου της 

Κλαδικι1ς Επιτροπής το οποίο παραιτείται ή απουσιάζει χωρίς λόγο ή λογl1α1 

δικαιολογία κατά τρεις συνεχείς συνεδριάσεις από τις οποίες η μία θα είναι 

τακτική, και Θα διορίζει στη Θέση του τον πρ61τΟ επιλαχόγτα στην πρίοτη 

εκλογή. Σε περίπτωση κατά την οποία ο επιλαχόΝ δεν αποδέχεται το 
διορισμό 11 δεν υπιiρχει επιλαχcΌν, τότε εκλέγεται αντικαταστάτης από 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση της συγκεκριμένης KλαδlΚ1Ίς. Σε περίπτωση 

παραίτησης του προέδρου της κλαδικής απ6 το αξίωμα, το Συμβούλιο της 

κλαδικής επιτροπής συνέρχεται σε συνεδρία και Kαταρτίζ~,αι εκ νέου σε 

σώμα, ορiζοντας νι':ο πρόεδρο. 

γ. να υπoβιiλλoυν Τ11ν παραίτησΙ1 τους εάν η πλειοψηφία του Συμβουλίου της 

κλαδικής επιτροπής που εκλέγεται από την Γενικ11 Συνέλευση της Κλαδικής 

Ι1 περισσότερα μέλη υποβάλουν παραίτηση. 

ΔωlΚΗΊΊΚΟ ΣνΜΒον Λω - ΕΞονΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΘΗΚΟΝΤΑ 

Ι. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από 12 μέλη. Τα μέλη του Συμβουλίου 
πρέπει να έχουν συμπληρό)σει το 210 έτος της ηλικίας τους και να μην είναι μέλη 
Σημβουλίου ή αξιωματούχοι άλλης συντεχνίας εγγεγραμμένης με βάση τον πφί 

ΣυντεχνιόΝ Νόμο. 

2. Τα 7 (επτά) μέλη του Διοικητυco\, Συμβουλίου που αποτελούν το προεδρείο 

εκλέγονται από τα μέλη της ΕΔΙΠΠΑΚ σε εΤ11σια ΓενωΊ Συνέλευση με μυσΤΙΚ1Ί 
ψηφοφορία η οποία γίνεται σύμφωνα με το άρΘρο 19. 

3. Τα υπόλοιπα 5 (πέντε) μέλη του Διο\la1τικού Συμl10υλίου προέρχονται απ{) τις 

Κλαδικές επιτροπές που συστι'1νονται σύμφωνα με το άρΘρο 12. Οι εκ(χστοπ 

Πρόεδροι των Κλαδικιον συμμετί;χουγ αυτοδίκαια (ex oftlcio) στο Διοικητικό 

Συμβούλιο. 

4. Τα μέλη του προεδρείου καταρτίζονται σε σ(ομα με Πρόεδρο. Αντιπρόεδρο, 

Γραμματέα, ΒοηΘ6 ΓΊ)αμματέα, Οργανωτικ6 Γραμματέα, Ταμία και Μέλος. Το 

Δ1Οικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίζει υπεύΘυνους τομέων για καλύτερη 

λειτουργία του Συμβουλίου όπως υπεΔθυνους δημοσίων σχέσεων, επιμόρφωσης, 

ευημερίας. οργάνωσης κλπ. 

S, Η Θητεία του Συμβουλίου είναι διεΤ11ς· .:::ε,:lν(ι ί;να μιΊνα μετά από τη ΓενlΚ11 

Συνέλευση στην οποία Εκλέγf.ται και λιΊγει ένα μιινα μετά την Εκλογική Γενική 
Συνι':λευση η οποία Οα διεξαχΘεί το δι:ίJτερO 7J)6vo απ6 την εκλογιι του. Σε 

περίπτωση παραίτησης το\) Διοικητικο\) Συμ3(1)λίου πριν τη λήe;η της Θητείας του 

για οποιονδήποτε λΙη'ο. τ6τε το νι:ο ΔΙOΙKηΤΙKίJ Συμβοί,λιο που θα εκλεγεί θα 
Θητεί,σι:ι για την περίοδο που υπολείπεται για τη συμπλιΊρωση της θηΤΕίας του 
παραιτηΟέντος ΔΙOικηΤΙKOίJ Συμβουλίου. 
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6. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να προσκαλεί τον τέως Ηρ6εδρο του Διοικητικού 

Συμβουλίου στις συνεδριάσεις τουλάχιστον μέχρι το πρώτο εξάμηνο από την 

Εκλογή του, χωρίς δικαίωμα 1;111φου. 

7 ']' \~ β" . ο ""υμ ουΛΙΟ: 

α. Θα διαχειρίζεται και θα διευθl)νει τις εργασίες της ΕΔΙΠΠΑΚ και γι:νΙKί~ θα 

ενεργεί για και εκ μέρους της έχοντας σαν πρώτιστο του καθήκον τον αγώνα Ίια 

την επίτευξη των σκοπιον της, 

β. Θα επlβλΙ-πει Ίενικιι τη διαχείριση της ΕΔΙΠΠΑΚ, Θα τηρεί λογαριασμούς 

και Οα ελέγχει τα οικονομικά της. 

γ. Θα φροντίζει όπως ακολουΘούνται οι πρ6νοιες του Καταστατικού και θα 

αποφασίζει για οποιοδήποτε σημείο το οποίο το Καταστατικό δεν καλύπτει ή 

είναι αμφιβόλου ερμηνείιις. Για τούτο τα μέλη Θα λαμβάνουν γνώση μέσω 

ανακοίνωσης (ηλεκτρονικώς ή άJ.λως) και με την ανάρτηση ειδΟΠΟl1Ίσεως στην 

πινακίδα, η οποία θα βρίσκεται στα γραφεία της ΕΔ!ΠΠΑΚ. Αυτές οι αποφ{ισεις 

θα δεσμεύουν όλα τα μέλη μέχρις ότου εγκριΟούν, ακιφωΟούν ή τροποποιηθούν 

απ6 τη Γενικ11 Συνέλευση. 

δ. Θα συντιί.σσει πριν τη λήξη του έτους τον προϋπολογισμ6 του επομΙνου 

έτους, ο οποίος θα υποnάλλεται προς έγκριση στην ετησια ΓενΙΚΙ1 Συνέλευση. 

ε. Θα διαχειρίζεται γενικά την περιουσία της ΕΔΙΠΠΑΚ σίψφωνα με τον περί 

Συντεχνlιi1ν Νόμο, και Οα μπορεί να ξοδεύει ί'JJljματα συμφι,)νως του άρΘρου 7, 
τα οποία είναι αναγκαία Ίια τις ανάγκες της ΕΔΙΠΠΛΚ και την επίτευξη των 
σκοπci,ν. 

στ. Δεν θα μπορεί να συν(lπτει δάνειο πο]) να υπερβαίνει τα t'2,OOO χωρίς την 
προηγούμενη έγκριση της ΓενΙΚ11ζ Συνέλευσης. 

ζ. Θα συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μια φορά το fl1lva κω έκτακτα όταν 
κληθεί από τον Γραμματέα ή όταν το ζητήσουν 2 μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου ή 6ταν αναφύεται επείγον ζήτημα. Οι αποφάσεις του Διοικητικού 

Συμβουλίου θα καταχωρούνται στο βιβλίο των Πρακτικιον και θα υπογράφονται 

από τον Πρ6εδρο και το Γραμματέα μετά την επικύρωση τους από τα μέλη. 

Επίσης, στα πρακτικά Θα καταχωΡΟ\ΝΤαι τα ονόματα των μελ(ον που διαφωνούν 

ως και τους λόγους της διαφωνίας, ΚαμιιΊ. απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου θα είναι έγκυρη εκτός αν υπήρχε απαρτία στην Συνεδρία κατά την 

οποία λΙ1φθηκε η απόφαση. Για να σχηματισΘεί απαρτiα είναι απαραίτητη η 

παρουσία 50% των flofct'JV συν ένα. 

η. Θα KηΡIJτΠΙ κεν11 θέση οποιουδήποτε μ,:λους του Διοικητικού Συμβουλίου 

το οποίο παραιτείτιι,ι 11 απουσιάζει χωρίς λόγο 11 λογικι] δικαιολογία ΚαΊ(l τρεις 
συνεχείς συνεδρι{ισεις απ6 τις οποίες η μία Οα "ίναι τακτικιΊ, και Θα διορί.ζει στη 

Οέση του τον πρώτο επιλαχόντα στην πρώτη εκλογιl. περίπτωση κατά την 

οποία ο επιλαχών δεν αποδΙχεται το διορισμ6 11 δι:ν υπάρχει ι:πιλαχόντας, τόπ 
εκλέγεται αντικαταστrtτης από Ικτακτη Γενικιι Συνέλευση. Στην περίπτωση που 
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ο παραιτούμενος είναι Πρόεδρος ΚλαδΙΚ11ς τότε εκλέγεται νέος πρόεδρος βάση 

του άρθρου 12, σημείο Ίβ. 

θ. Θα υποβάλλι;ι την παραίτηση του εάν η πλειοψης>ία των επτά που εκλέγονται 

από τη ΓενΙΚΙ1 Συνέλευση ή περισσότερα μί:λη υποβάλουν παραίτηση 11 για 
οποιοδήποτε λόγο κενωθεί η θέση τους. 

Νοείται ότι πριν από την παραίτηση Οα κληθεί ΓενΙΚ1Ί Συνέλευση για εκλογή 

νέου Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρΘρο 19. 

ι. Αποφασίζει για την πρόσληψη, την απόλυση και τους όρους εργοδότησης του 

έμUΙσθOυ προσωπικού της ΕΔΙΓΙΓΙΑΚ. 

8. Η ΕΔΙΠΠΑΚ εκτός των περιπτώσεων που προνοείται ειδικά από το παρόν 

Καταστατικό θα δεσμεύεται με υπογραφές του Προέδρου ή/και του Γραμματέα. 

9. Τα μέλη της EΔlΠΠAK θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους προς την ΕΔΙΠΓΙΑΚ 

αμισΘί εκτός εάν ληφθεί απός>αση από το Διοικητικού Συμβούλιο για ειδική 

πληρωμή επιδομάτων 11 μισθ(ον σε ορισμένα μέλη για εργασία την οποία εξετέλεσαν 
κατόπιν προηγούμενης εντολi1ς του. 

10. Το Διοικl]Τικό ΣυμβοίJλιο μπορεί με βάση το άρθρο 13 (4), να διορίζει επιτροπές για 
τη μελέτη και την υποβολή εκΗέσεων για εργασίες της ΕΔΙΠΠΑΚ '1 ζητημάτων που 
την αφορούν. 

11. Όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία της EΔlΠΠAK είναι εγγεγραμμένη στο όνομα 
της και θα είναι εμπιστευμΙ;νη στο Συμβούλιο προς ΧΡΙ1ση και όφελος της 

ΕΔΙΙΊΙ1ΑΚ και των μελό)ν αυΊ1Ίς. 

12. Οι '--Υγραφές σ' όλα τα Βιβλία και τα Μητρ(οα της ΕΔΙΠΠΑΚ Θα γίνονται με μελάνι. 

13. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δί,ναται να συνάψουν δάνειο για σκοπούς της 
ΕΔΙΓΙΠΑΚ μέχρι 2,000 ευρώ. 

ΆρΟρο 140 
ΕΠ1ΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΑΙΤΙΣΤΙΚΩΝ 

ΔΡ ΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ/ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

Το ΔΙΟΙΚ11τικ6 Συμβούλιο διορίζει EKtTponi1 
ΔΡrιστηριοτητωv!ΕκδηλόJσεων (για συντομία 

Εκδηλ6mεων), με ΙJπεύΟυνο τα μέλος του ΔΖ: παυ: 

(α) Θα απαρτίζεται ιιπό 4-Ί μέλη της EΔIΠIΊAK 

Κοινωνικιον και 

Θα αναφέρεται 

(β) η Θητεία των μελι!)ν της επιτροπής θα "ίναι διετής. 

ΠαλιτισΤΙK(ίJν 

ως ΕΠΙΤΡΟΠ11 

(γ) Το Διοικητικό Συμβοίιλιο Οα εγκρίνει κάΘε Ιαναυ(φω προϋπολογισμό τον οποίο Θα 

χορηγεί στην επιτροπι) για τις ανάγκες των εKδηλι.i)σεων. Ο προυπολογισμός 

παροuσιάζεται και εγκρίνεται στην ετήσια Γενική l:υνέλευση. 

(δ) Οι πληρωμές και οι εισπράξεις της εΠΙΤΡΟΠ1)ς Θα γίνονται ιιπί) τον Ταμία της 

ΕΔΙΠΓιΛΚ και σύμφωνα με το άρΘρο 15 (4). 
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(ε) θα είναι υπεύθυνη για όλες τις εκδηλάJσεις της ΕΔ!ΠΠΑΚ, όπως παιδικές 

εKδηλCι)σεις, συνεστιάσεις προσωπικού, , οργάνωση σεμιναρίων, γευμάτων, εκδρομών 
και άλλων παρόμοιων δραστηΡΙΟτJiτωv 

Άρθρο 150 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΊΏΝ ΕΔΙΠΠΑΚ 

J. Η επιτροπή θα απαρτίζεται από 5 μέλη ως εξ1]ς: 
1, Τρία (3) μέλη Θα διορίζονται απι1 το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο τJις 

ΕΔΙΠΠΑΚ και τα οποία Θα είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΕΔΙΠΠΑΚ. 

2, Δύο (2) μέλη της ΕΔΙΠΠΑΚ, τα οποία θα εκλέγονται από τη ΓLΎΙ"'1i Συνέλιο-υση και δεν θα 
είναι μέλη του ΔΙΟΙ"'TJτικού Συμβουλίου της ΕΔΙΠΠΑκ. 

2. Για τα 3 μέλη που διορίζονται από το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔIl1ΠΑΚ, 
κατά τη σύσταση του σε σ(ομα, ισχύουν τα ακόλουθα: 

α. Πρόεδρο; της Διαχειριστικής Επιτροπής Θα είναι ο εκάστοτε Ταμίας του 

Διοικητικού Συμβουλίου EΔΙΠΓJAK. 

β. Τα υπόλοιπα δύο μέλη που διορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, θα 

αποτελούν μέλη της Διαχειριστικής ΕΠΙΤΡΟΠΙ1ζ μέχρι τη λήξη της θητείας τους 

στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΙΠΠΑΚ, Σε περίπτωση οικειοΘελούς 

αποχώρησης, το μέλος θα αντικαθίσταται από άλλο μαος του Διοικητικού 

Συμβουλίου της ΕΔΙΠΠΑΚ, 

γ. Η έναρξη Θητείας των μελών θα συμπίπτει με την έναρξη λι:ιτουΡΥίας του 

εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου της συντεχΥίας και Θα έχει δι6ρκεια δύο (2) 
χρόνων, 

3. Για τα 2 μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συν{:λcυση ισχύουν τα ακόλουθα: 
α. Τα μέλη Θα εκλέγονται απ6 τη Γενική Συνέλευση κάθε δεύτερο χρόνο, εναλλάξ 

με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Οα έχουν το δικαίωμα συνεχούς 

επανεκλογής. 

β. Η υποβολ11 υπoψηφιoτJiτων θα γίνεται τρεις (3) τουλάχιστον μέρες, από ~ην 
ημερομηνία πραγματοποίησης της Ετήσιας ΓενlΚ1Ίς Συνέλευσης της ΕΔΙΠΠΑΚ 

γ, Δικαίωμα ι;ιςλ(JΊής έχουν όλα τα μέλη της ΕΔΙΓ!ΠΑΚ 

δ, Ι-Ι εκλογή γίνεται μετά από μυστική ψηφοφορία, 

4. Η Επιτρο,πι έχει τις πιο κάτω αρμοδιότητες. καΘιικοντα και ευΘύνες 

α. Διαχείριση και cltOΠTcifL της διαδικασίας παραχιορησης των διαμερισμάτων 

στους ενοίκους. 

β. Διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των διαμεΡισμ6των. 

γ, Ετοιμασία ετJlσισυ απολογισμού και OΙKoνoμΙKCι)ν κ(!τασnισεων και υπο!)ολιι 

τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΙΠΠΑΚ για έγκριση. 

δ. ΕπιΟαίψηση κω δΙΙΎ{;ργεια περιοδικιίΝ ελέγχων στα διαμερίσματα (Απρίλιος, 

Ιούλιος και Οκτ«(ιβρως έκαστου Ι:τυυς) απ6 δύο (2) τουλάχιστον μέλη της 
Επιτροπής 

ε, Ετοιμασία εισηγΙ1σεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΙΠΠΑΚ για 

αντικατιΊ:σταση ή αΥορ6. νέου εξοπλισμού, όπως και για συντήρηση των 

διαμερισμάτων. 
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Άρθρο 16" 

στ. Ετοιμασία εισηγ1]σεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΙΠΠΛΚ για 

αναθεώρηση των όρων παραχιφησης των διαμερισμάτων και των σχετικ{ον 

εντύπων. 
ζ. ότι αφορά θέματα αγοριον 1jIκαι αλλαγών στις διαδικασίες, η τελική έ(κριση 

θα δίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΙΙΙΠΛΚ, μετά από σχετική 

εισήγηση της Διαχειριστικής ΕΠΙΤΡΟΠ1]ς. 

η. Η ΕπιτροΠ1] Οα συνέρχεται σε μηνιαία βάση. 

Ο. Ένα (Ι) μέλος της ΕΠΙΤΡΟΠ11ς θα οριστεί ως σύνδεσμος επικοινωνίας με τον 

υπεύθυνο Τ(1) ®γΚΡΟΤ1Ιματος. 

ι. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα παραλαμβάνι;ι από τη Λειτουργό της ΕΔΙΠΠΛΚ 

σε τακτά Ύρονικά διασΤ1ιματα τα ακόλουθα: 

Ι Κατάλογο ενοικιαστών 

ϊΙ ΛναλnTlλ>1 κατάσταση των εσόδων για "",ημέρωση της Επιτροπής 

ια. ,Η Εmτροπή κάθε εξάμηνο, Οκτώβριο και Λπρίλιο, θα ετοιμάζει με βάση το 

m1μείο γ mo πάνω, το σχετικό απολογισμό προς το Διοικητικό Συμβούλιο της 
ΕΔΙΠΠΑΚ. 

ιβ. Η Επιτροπή θα είναι υπεύθυνη για την ετοιμασία αναKoινιJισεων προς τα μέλη 

της ΕΔΙΠΠΑΚ σχετικ(,ιν με τα διαμερίσματα. 

ΥΙΙΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΞJΩΜΑ.ΤΟΥΧΩΝ 

1. Πl'OEΔPOΣ 

α. Ο Πρόεδρος προεδρεύει των Συνελεύσεων και των συνεδριάσεων του 
Διοικητικοί) Συμβουλιου και σε περίπτωση ισοψηφίας έχει τη νικ(l,σα ψήφο. 

β. Θα εξουσιοδοτεί τον Ταμία για τις πληρωμές οι οποίες θα βασίζονται σε 

αποδείξεις, οι οποίες θα φυλCi.σσονται και θα είναι προσιτές σε οποιονδ1'lποτε 
κανονικό έλεγχο, Συνυπογράφει μαζί με τον Ταμία τις επιταγές που εκδίδει, . 

γ, Εκπροσωπεί την ΕΔΙΠΠΑΚ ι;ναντι των Πανι;πιστημιακ(ίΝ ΑρχόJν, της 

Πολιτείας, άtJ,ων οργανισμ(ον και των Μέσων ΜαζΙΚΙ1ς Ενημέρωσης, 

2. ΑΝΤιΠΡΟΕΔ1'ΟΣ 

α. Ο Αντιπρόεδρος αναπληριονει τον Πρόεδρο στα καΟΙ1κοντα του, όταν ο 

Πρόεδρος απουσιάζει J1 κωλύεται, 

β. Εκτελεί οποιαδ{lποn: άλλα καΟιικοντα, σίψφωνα με ανάΟεση τους από το 

Διοικητικ6 Συμβο{)λιο. 

3. I'ΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

α. Ο Γραμματέιις είναι ηΠί:{)()nνος για την ομαλή λειτουργία της ΕΛIlΠΙΑΚ. 

β. Κρατά μητρ(ί)ο με),(;)\' που να δείχνει τον αύξοντα αριΟμ6. 6νομα, διεύθυνση, 

επCΙΎΎελμα 'ι επιτήδευμα κω ηλικία κάθε μι:λους, την ημΕρομηνία εγγριιωής του, 
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την ημερομηνία διαγραφής του, το δικαίωμα εγγραφής και τις συνδρομές που 

πληρ())θηκαν από αυτόν. 

γ. Κρατά Βιβλίο Πρακτικό)ν στο οποίο θα κατα,(ωρούνται πλήρως και ακριβώς 

όλες οι αποφάσεις, ειδικά δε σε σχέση με το διορισμό αξιωματούχου, την 

είσπραξη χρημάτων, τη διάΘεση περιουσίας και τη σύνταξη κανονισμιΟν. Θα 

καταχωρούνται επισης σε αυτό πλήρως και αιφιβιος τα ονόματα των 
προτεινόμενων υποψηφίων για οποιοδήποτε αξίωμα, και το αποτέλεσμα 

οποιασδήποτε εκλογής αξιωματούχου. 

δ. Διεξάγει την αλληλογραφία της ΕΔΙΠΠΑΚ, Θα σφραγίζει και υπογράφει 6λα 

τα έγγραφα και επιστολές της και θα κρατεί KfLTfLIcoyo ι\λων των εισερχομένων 
και εξερχ6μενων εγγράφων. 

ε. Είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη των βιβλίων των πραΚΤΙΚ[ύν, των 

συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων 

καθό1ς και των αρχείων γενικά της ΕΔΙΠΠΑΚ. 

στ. Θα στέλνει στον ΊΞφορο των Συντεχνιιον πριν τη 15η Φεβρουαρίου κάθε 

χρόνου, την εξηλεγμένη γενική κατάσταση των εισπράξεων, κεφαλαίων, 

πραγμάτων και δαπανών, η οποία Θα δείχνει πλι1ρως το ενεργητικό και παθητικό 

κατά την προηγούμενη 31 η Δεκεμβrίου και τις εισπράξεις και δαπάνες του 
έτους, το οποίο προηγείται της ημεf'ομηνίας μέχρι της οποίας γίνεται η 
κατάσταση αυτή. Θα δεικνύει χωριστά τα έξοδα όσον αφορά τους δΙ{lφορους 

'σκοπούς της Συντεχνίας θα ετοιμάζει την έκΟεmι κατά τέτοιο τρόπο και θα 
περιλαμβάνει τέτοιες λεπτομέρειες όπως ο Ί:φορος των Συντεχνι{,)ν εκάστοτε 

απαιτεί. 

4. 130ΗΘΟΣ ΓΡΛΜΜΔΙΕΛΣ 

Ο Βοηθός Γραμματέας βοηθά γενικά τον Γραμματέα στην εκτέλεση των 

καΟηκόντων του. 

S. ΡΡΓΑΝΩΤιΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΛΣ 

α. Ο Οργανωτικός r f'αμματέας είναι υπεύΟυνος για την οργανωτιια1 δομή και 
συγκρότηση της ΕΔΙΠΠΛΚ. 

β. Επιβλέπει την ομαλή και σωστiι λειτουργία του 6λου μηχανισμοί) της 

EΔII1ΓlAK, επιλί)ει όλα τα οrγανωτικά προβλήματα 

γ. Yπo[)ίJλλει κατ' εξαμηνία έκΟεmι Πf'ος το Διοικητικό Συμβούλιο για τα τυχόν 

οργανωτιιαΊς φί)σεως πrοβλήματα. 

6. ΙΑΛΠΛΣ 

6.1 Ο Ταμίας θα τηρεί:-

• 15 -



(α) Βιβλίο Ταμείου στο οποίο Οα KαταχωΡOί,VΤαι πλήρως και ακριβώς όλες οι 

εισπράξεις, συνεισφΟΡf:ς, έρανοι και όλες οι πληρωμές οι γινόμενες, εκ μέρους 

της ΕΔΙΠΠΑΚ, 

(β) Βιβλίο πcριουσίας ΠΟ11 να δείχνει λεπτομεράις όλη τη περιουσία, της 

ΕΔΠ1ΠΑΚ με την αξία της. 

(γ) Στελί;χη (βιβλιάριο) αποδείξεων για την έκδοση αριθμημένων αποδείξεων εις 

διπλούν για όλες τις εισπράξεις ή συνεισφορές χρημ(nων εκ μέρους της 

ΕΔΙΠΠΑΚ, αντίγραφα των οποίων θα μένουν στο στέλεχος. 

(δ) ΣτεΜχη αποδείξεων για την έκδοση αριθμημένων αποδείξεων εις διπλοί,ν 

για όλες τις πληρωμές χρημάτων από ή εκ μέρους της ΕΔΙΠΠΑΚ, αντίγραφα 

των οποίων Οα μένουν στο στ{;λεχος, 

(ε) Βιβλίο στελεχό)ν αποδείξεων εισπράξεων και πληρωμ(lιν στο οποίο Οα 

καταχωρούνται όλα τα πιο πάνω στελέχη λεπτομερώς, 

(στ) Θα είναι υπεί)θυνος για τα Ύρήματα της Συντεχνίας τα οποία βρίσKOVΤαι 

στην κατοχή του 11 στον έλεγχό του, 

(ζ) Θα εφοδιάζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την οικονομικ11 κατάσταση της 

ΕΔΙΠI1ΑΚ οποτεδιlποτε του ζητηΘεί να πράξει Τ(1)ΤΟ, ή κατ{ι την παραίτηση του 

11 στην ετήσια ΓενΙΚ'1 ΣυνέλεLJση 11 οποτεδήποτε η Γενική Συνέλευση τα ζητήσει 
από αυτόν. 

(η) Θα δίδει αληθή και ορθό λογαριασμό για όλες τις εισπράξεις και πληρωμές 

τις γενόμι:νες από αυτόν. για 10 l)πόλοιπο των χρημ{ιτων τα οποία είναι στην 

καΤΟΧ11 του, καθάJς και για οποιαδ11ποτε 6λλη περιουσία της ΕΔΙΠΙ1ΑΚ η οποία 

του είναι εμπεπιστευμένη την ημέρα των τελευταίων λογαριασμό)\', οποιαδΊιποτε 

τούτων είναι η τελευταία. 

(θ) Θα καταΟ{;πι στο όνομα της Συντεχνίας κίιΘε ποσό το οποίο θα υπερβαίνει 

τα διακόmα ευρ(ο (f:200,OO) σε ένα Τραπεζικό Ίδρυμα, σ{Jμφωνα με το άρθρο 
8, στην KIJnpo. αλλrί δε θα αποσύρει Ύι)ήματα {ινευ τιις υΠΟΊραφ11ς του 
Προέδρου, 

(ι) Θα παραδίδει, αν το{)το ζητηΟεΙ μετιΊ τον έλεγχο των λσγιφιασμά)ν στο 

Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΙΠΙΙΑΚ κάΘε υπόλοιπο l1φειλ6μενο απ6 αυτό στην 

ΕΔωΠΑΚ και όλα τα γραμμΙΙΤ1α. βιβλία και (1λλη περιουσία της ΕΔΠΙΠΑΚ η 

οποία είναι στην καΤΟ;(1111 υπό τον έλεγχό του, 

(ία) Θα στf,λνει στον 'Εφορο των ΣυντεχνιόΊν όποτε του ζητηΟεί λεπτοu.ερή 

λογαριασμό της ΕΔΙΠΠΑΚ για ορισμένη περίοδο και θα δεΙΚV11ει και παρέχει 

λεπτομερόJς oπιnανδ11Πoτε πληροφορία όσο αφορά τους λογαΡ1ασμοί,ς, η οποία 

του ζητηθεί κω γενικιι, Οα συμμορφιίΝεται προς τις πρδνοιες του περί 

Συντεχνιιίιν ]\;δμου και Κανονισμόιν. 
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(ιβ) Θα φροντίζει για την είσπραξη των δικαιωμάτων εγγραφής και ffi)νδρομόJV 

των μελών και Θα εκδίδει την πιο κάτω αναφερόμενη απόδειξη για και από 

μέρους της ΕΔΙΓιΓιΑΚ, η οποία θα φέρει τη σφραγίδα της ΕΔΙΠΠΑκ' 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΓιΟΔΕΙΞΗΣ: 

Έλαβα παρά του κου/κας/δος " .. """,, ....................... το ποσό 
των ευρό) € " .... ,," ως δικαίωμα εγγραφιις/συνδρομής για 

Ημερομηνία .............. 20 ...... Ταμίας 

6.2 Ο Ταμίας είναι πρόεδρος της Διαχειριστικής ΕΠΙΤΡΟΠ11ς Διαμερισμάτων ΕΔΙΠΠΑΚ 

7. ΜΕΛΟΣ 

Το μέλος του ΔΙΟΙh~ητικού Συμβουλίου είναι ΥπεύΘυνος της Επιτροπής Εκδηλ(Ωσεων 

της ΕΔΙΠΠΑΚ, με όλες τις υποχρεάJσεις που αυτό συνεπάγεται σύμφωνα με το Άρθρο 

14. 

Άρθρο 170 
ΕΛΕΓΚΤΗΣ 

1. 11 ετήσια ΓενικΤ] Συνέλευση διορίζει ελεγκτικό οίκο. 'Γα καθήκοντα του είναι τα 

φυσιολογικά καθ11κοντα που απορρέουν από την ευΘύνη να ελέγχει τα λογιστικά βιβλία. 

Ο ελεγκτικός οίκος δέον να τύχει της εγκρίσεως του Εφόρου των Συντεχνιιί)ν και να μην 

είναι μ[;λος της ΕΔΙΠΠΑΚ. 

2, Ο ελεγκτιις: 

(α) Θα έχει το δικαίωμα να εξετάζει ελεύθερα όλα τα βιβλία και έγγραφα τα 

οποία ήθελε χρειαστεί στην εκτέλεση των καΘηκόντων του. 

(β) Θα ελέγχει τους λογαριασμούς και τα βιβλία και έγγραφα της ΕΔΙΠΠΑΚ 

KciOE έτος, 6ταν πληρούται η θέση αξιωματούχου του οποίου τα καθήκοντα, 

εν{;χοnν ΎjJηματικij ευθύνη και σε οποιανδιιποτε άλλη περίπτωση την οποία 

ήΟελε θεωΡΙΊσει αναγκαία 11 6ταν αυτό του ζητηθεί από τη Γεν'Κ]l Συν{:λl:υση. 

(γ) Θα ετοιμ6ζει ετijσιιι έκθεση για την οικονομΙΚ'l κατ6σταση της Συντεχνίας 

και του τρόπου με τον οποία κρατήθηκαν οι λογαριασμοί. Η έκΟεση αυΤΊ1 Οα 

υποβciλλεται στην ETijG,a ΓενΙΚ'l Συνέλευση και τον Έφορο των ΣυντεχνιόJν. 

(δ) Θα ετοιμciζει τους λογαρlU.σμοί)ς της ΕΔΙΠΠΛΚ σίψφωνα με τις πρ6νοιες 

του περί ΣυντεχvιctJV Νόμου και Κανονισμ(Ων. 

3 . Αντίγραφο της ετησιας έκθεσης των ελεγΚΤ{,Ν θα τοποθετείται στην ιστοσελίδα της 
ΕΔΙΠΠΛΚ και σε περίοπτο μέρος στην πινακίδα στα Γραφεία της ΕΔΗΠΙΛΚ. 
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Άρθρο 180. 
ΠΛ ΥΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ 

1. Οι αξιωματσίιχοι της ΕΔΙΠΠΑΚ δύναται να παυ()ούν κατόπιν σχεΤΙΚΙ1ς αποφάσεως 
της Γ ενι"..,ς ΣυνΙλευσης για τους εξ!1ς λόγους; 

Για αμέλεια καθήκοντος, δολιότητα, άρνηση προς εκτέλεση των αποφάσεων του 

Διοικητικοί) Συμβουλίου και για οποιανδήποτε άλλη πολ1) σοβαρή αιτία την οποία η 

Γενική Συνέλευση αποδέχεται. Με την παύση του αξιωματούχου τη θέση καταλαμβάνει 

ο πράnος επιλαχόντας βrtση της μυστΙ1\,Ίς ψηφοφορίας που ,:γινε για EJdOYJ] 
Συμβουλίου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει επιλαχόντας, πραγματοποιείται έκτακτη 

EκλoγlΚll Συνέλευση. 

2. Όλοι οι αξιωματούχοι προτού αποχωΡl1σουν απ() τη θέση τους οφειλουν να 

παραδόισουν στους νέους αξιωματούχους όλο τα βιβλία, χρήματα, σημειώσεις, 

αποδείξεις, επιστολές και ά)λη περιουσία της ΕΔΙΠΠΛΚ την οποία τους έχουν 

εμπιστευθεί και να λάβουν σχεΤlΚll απόδειξη. 

Άρθρο 190. 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 

Ι Η ΓενΙΚll Συνέλευση είναι το κυρίαρχο σ{υμα της ΕΔΙΠΠΑΚ. 

(α) ETl1crlQ Τακτική: 

Η Τακτική Γενικ11 Συνί:λευση Οα γ(.vεται μια φορά το έτος κατά το μήνα 

Φεβρουάριο Jl Μάρτιο σε ημερομηνία η οποία θα ορίζεται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο. Στη Συνtλη)ση αυτ11 το Συμβούλιο Οα παρουσιάζει προς τα μέλη 

[κΟεση απολογισμού της ΕΔΙΠΠΑΚ. Το Διοικητικό Συμβούλιο Οα υποβάλλει 

τους εξηλεγμέ"ους λ.ογαριασμοί)ς, τον ισολογισμό της ΕΔΓΓΗΙΑΚ μαζί με την 

έκΟεση το!) ελεγκτη. τον προϋπολογισμό και οποιοδήποτε άλλο θέμα της 

ημεΡ11σιας διάταξης. Ανά διετία, ,Ι] Γενική Συνέλευση Θα προχωρεί στην εκλογή 

νέου Διοικητικού Συμβουλίου .. 

(β) Έκτακτες: 

Έκτακτες Γενικ{;ς Συνελεύσεις Θα γίνονται όταν το Διοικητικό Συμβούλιο 

Οι;ωρήσει αναγκαίο 11 όταν το 25% των μελιον υποβ6λει Ύραπτή αίτηση στο 
Διοικητικ() Σl1μβοιιλιο εξΙlΎ(ΙJ\lτας τους λόγους αυτης της σΙJΎκληmις, νοουμένου 

ότι οι αιτητ{:ς [χουν κανονίσει 6λες τις χρηματικές υποχρε{,ισεις τους προς την 

ΕΔΙΠΠΑΚ μέχρι της ιJπιηραφΙlς της αιτήσεως. 

2. Το Διοικητικό Συμβοί)λισ της ΕΔΠΊΓΙΑΚ πρέπcι να δίνει τουλάχιστον lO ημφuJV 
προειδοποίηση για τη crJJY1clcllcrll της ΓενΙΚΙ1ς Συνέλευσης (ηλεκτρονικ(). και με 

ταχυδρομείο, ανάρτιιση αγγελίας στην πινακίδα), η οποία Οα αναφέρει την ημΕΡομηνία 

το μ{;ρος, την (,φα και τ1]\' ημερησία διάταξη αητJΊζ της Συνέλευσης. ΠεΡιπτά)σεις 

σοβαρίον φγατικών διαφορόΝ ή άλλων σοβcφcΌν ή έκτακτων ζητημι'ιτων δίJναται να 

σoγKληOCΊ'EKταKΤΙl Γενική Συνέλευση χωρίς την πιο πάνω αναφερόμενη ειδοποίηση. 
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3, Σε Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να γίνει καμία εργασία, εκτός εάν σχηματισθεί 
απαρτία κατά την έναρξη των εργασιCι)ν της Συνελεύσεως, Απαρτία θα θεωρείται ότι 

εσχηματίσΟει ι:άν είναι παρόντες τουλά:.ιιστον το 50% των μελά)ν της ΕΔΙΠΠΑΚ συν 
ενός που έχουν δικαίωμα ψ1]<ρου, Εάν δεν υπ{φχει απαρτία, τδτε με την παρέλευση 

μισής (ίψας από την (ί)ρα που ορίσθηκε Θεωρείται ότι το σί}νολο των παρευρισκόμενων 

μελών αποτελούν απαρτία, 

4, Σε περίπτωση 'Εκτακτων ΓενΙKιJN Συνελείισεων, οι οποίες καλούνται κατόπιν 

αιτήσεως των μελ(ον, δεν σχηματιστεί απαρτία; κατά την συγκληθείσα Έκτακτη Γενική 

Συνέλευση βάσει του άρθρου ]9 (β) τότε η Συνέλευση διαλύεται και δεν 

επαναλαμβάνεται, 

5, Σε περίπτωση ισοψrφίας ο Πρόεδρος Οα έχει νικ{σσα Ψl1φο, 

6, Η ψηφοφορία σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις για ζηττΊματα αλλαγής επωνυμίας, 
συγχωνεύσεως με άλλη, ιδρί)σεως ή προσχωΡτΊσεως σε Ομοσπονδία ή Συνομοσπονδία, 

εκλογής αξιωματούχου, αντιπροσώπων, επιβολής αναγκαστικιίJν εισφορ{ον, 

τροποποιήσεως του καταστατικοί), απεΡΊίας από τα επηρεαζόμενα μέλη, διαλύσεως, 

εμπιστοσύνης της Συντεχνίας ποος το Διοικητικό Συμβούλιο, ζητήματα προσωπικής 

φύσεως 11 άλλα σοβαρά ζητήματα τα οποία υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση, θα 
γίνονται δια μυστικής ψηφοφορίας, Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις θα γίνεται με 

ανί)ψωση των χεpιιJJν εκτ6ς εάν από οποιοδήποτε παρευρισκόμενο μέλος, ζητηθεί η 

διεξαγωγΙ1 μυστικής ψηφοφορίας, Τα μέλη δέον να ψηφίζουν αυτoπpoσιJ)πως, 

ΆρΟρο 200. 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ - ΕΚΛΟΙΈΣ 

Ι. Υποβολ11 Υποψηφιοτήτων, 

Η υποβολή υποψηφΙΟΤ11των για το προεδρείο του Διοικητικού Συμβουλίου διεξ6γεται 

ως εξΙ1ς: 

(α) Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται γραπτιJJς προς τον Πρόεδρο του Διοικητικοί) 

Συμβουλίου, 8 τουλάχιστον ημίφες πριν από την ετήσια Γενι,,"ή Συνέλευση. 

(β) Αοού λήξει η προΘεσμία υποβολής υποψηφΙΟΤ11των, ο ΠρίJεδρος ελέγχει την 

εγκυρ6τητ6 τους και ετοιμό,ζει κατάλΟΊΟ ονομάτων 6λων των υποψηφίων που τις 

υποψηφιόΤ11τές τους Θειiφησε έγκυρες, με αλφαβητυσ] σειρά των επιθέτων και ένδειξη 

της Υπηρεσίας όπου εργιΊζεται ο κάθε υποψήφιος και φροντίζει να κοινοποιηθεί σε όλα 

τα μέλη της ΕΔΗΙΠΑΚ, 7 τουλιΊχιστον μέρες πριν την ετί1σια Γενικ11 Συνέλευση. 

(Ί) Τυχόν ενστriσεις εναντίον της απ6φασης του Προέορου να Οεωρήσει οποιανδ11ποτε 

υποψηφι6τητα έΊκυρη 11 6κυρη πρέπει να υποβληΘοιΊν γραπτιίις στο Διοικητικό 

ΣυμβοίJλιο της ΕΔΠΠIΑΚ. 6 τουλάχιστον μέρες πριν από την εΤ11σια ΓενικΙι 

Συνέλευση, ΟΙ ενστ6σεις που Οιι υποβληθούν εξετι),ζσντω από το Διοικητικ6 Συμβούλιο 

4 μi:ρες πριν απ6 την ετJlσω ]'ενική Συνι'λευση, Το Διοικητικ6 Συμβούλιο αποφασίζει 
τελεσίδικα Ίια οπσιανδψωτε {:νσταση και ακολ(n'ι()ως ετοψξΙ,ζει το ψηφoδf.λτιo με 

αλφαβηnΚΙ1 σειρά των επιθέτων και μι; ί:νδειξη της Υ πηρεσίιις όπου εργάζεται ο !(rtO.: 
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υποψήφιος και φροντίζει να κοινοποιηθεί στα μέλη της ΕΔΙΓιΠΑΚ 2 τουλάχιστον μέρες 
πριν από την εηΊσια ΓενΙΚJΙ Συνέλευση. 

2. Διαδικασία εκλογής. 

Η διαδικασία εκλογι1ς διεξάγεται ως εξΙ1ς: 

(α) Αφού συζηηιθεί η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τις δραστηριότιιτες του, 

η ετήσια έκθεση το!) για τη γενΙΚΙ1 κατάσταση της EΔΠIΓlΛK !)ποβληΘούν οι ελεγμένο ι 

λογαριασμοί, ο ισολογισμός και η ετilσια έκΘεση το!) Ελεγκτή για την οικονομική 

κατάσταση της EΔII1IΊAK, η ΓενιΚΊΙ Σ!)νέλευση Θα διορίσει εφορευΤΙΚ11 επιτροπή 

αποτελούμενη απ6 3 μέλη τα οποία θα αναλάβουν τη διεξαγωγΙ1 των εκλογάΝ. Τα μέλη 
της εφορευτυ,-ής επιτροπής δεν μπορούν να είναι και υποψήφια στην ειcλογή. Ένα από 

τα μέλη της εφορευτικιις επιτροπής θα είναι ο Προεδρεύων της Γενι .. ,lς Συνέλευσης. 

(β) Σε περίπτωση που οποιοσδ11ποτε υποψΊιφιος αποσύρει γραπτιίΊς την υποψηφι6τητά 

του μετά τον καταρπσμ6 του ψηφοδελτίου, τούτο ανακοινι)lνεται προς τα μέλη από Ώιν 

εφορευΠΚ11 εΠΙΤΡΟΠJj, χωρίς 6μως να διαγραφεί το 6νομά του από το ψηφοδέλτιο. Τυχόν 

σταυροί προτιμ11σεως στο όνομα αυτό ΘεωΡΟΙΝται ως ανύπαρκτοι. 

(γ) Αν ο ολικός αριθμός των υποψηφίων πριν από την έναρξη της εκλογ11ς είναι 7 ή 
λιγότεροι, τ6τε avaKJjfJ1JOOOVTαI όλοι ως εκλεγέντες. Σε περίπτωmι που οι υποψήφιοι 

είναι λιγότεροι απ6 7, τ6τε δύναται να υποβληΘούν υποψη9ιότητες κατά τη διάρκεια της 
Γενικιlς Συνέλευσης. 

(δ) Στο πάνω μέρος του ψηφοδελτίου θα αναφ{;ρεται ο αριΟμ6ς των ΚεΥ(ί)ν Θέσεων για 

τις οποίες γίνεται η εκλογιικαι που Θα είναι ο μέγιστος αριθμ6ς σταυράΝ που θα μπορεί 

να σημεωΊσει το κάΘε μέλος. Ο μΙΎtστoς αριθμ6ς GTCllJprJJν προτίμησης δεν πρέπει να 

υπερβαίνει τους 7 (επτά). 

(ε) Λφού τα ψηφοδέλτια σ~ψαγιστoύν και μονογραφηΘούν απ6 δ{)ο μΙλη της 

εφopι.:υτιιcI1ς επιτροπι1ς, ξεκινά η διαδικασία της ψηφοφορίας με βάση επίσημο 

αντίγραφο του καταλόγου των μελών που είναι υπογραμμι!:ΎΟ απ6 ΤΟν l1Ρ6εδρο της 

ΕΔΙΠΠΑΚ και έχει την επίσημη σφραγίδα της EΔIΠΓlAK 

(στ) Δεν υπάρχει δικαίωμα ψήφου μέσω πληρεξουσίου. 

(ζ) ΚάΘε μέλος σηιιειciJνει με μηστικότητα τις πρσΤψ11σεις του σχηματίζοντας σταυρό 

(+), 11 χι (χ), ή νι (ν) απέναντι απ6 το όνομά ή τα ον6ματα των υποψηφίων της 

προτίμησιΊς του και ρίχνει το ψηφοδέλτιο στην σχεΤΙΚ1Ί κάλπη. 

(η) Άκυρο Θεωρείται το ψηφοδ,:λτω που φέρει οποιοδήποτε σημείο αναγνώρισης 11 που 
ι;χει περισσ6τερσυς σταυρούς απι) τον ολικι\ αριΘμι) KEV6Jv θέσεων για τις οποίες γίνεται 

η εκλογι1· 

(Ο) ΜετιΊ τη ι:ιηφοφορία, η εοορευΤΙΚ11 Επιτροπή ι;τοιμάζει κατάλογο των υποψηφίων 

που έχουν εκλεγεί, καθώς και κατ(ιλογο των επιλαχ6ντων, με τους ψΙιφους που πι1ρε ο 

καθι:νας και αφαίJ τους υπογρι'ιψει () Προεδρεύω\' το!)ς κοινοποιεί στα μέλη της 

ΕΔΙΠΠΛΚ το πρωί της επι)μΓ:νης μέρας. 
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(ι) Κάθε υπονήφιος δικαιούται να παρίσταται στη διαλογή των ψήφων χωρίς όμως 

δικαίωμα επέμβασης. 

(κ) Ενστάσεις εναντίον του αποτελέσματος των εκλογιί)ν μποροί)ν να υποβληΘούν απι'J 

μέλη προς την εφoρευΤlΚ11 επιτροπι1, νοουμένου ι'Jτι Θα παραδοΘούν σε ένα μέλος της 

ΚλαδΙΚ1iς επιτροπτις που ανήκουν μέχρι τις 14:30 το απι'Jγευμα το αργότερο, της 

επι'JμbΎης ημέρας της ετήσιας γενΙ1c-ής συνέλευστΙζ. 

(λ) Η εφορευτικΊι επιτροπιl υποχρεούται να συν}~λΘει μέσα σε 24 το ποΜ ciJρες απ6 τη 
λήξη της προΘεσμίας υποβολΊις ενστάσεων και να εξετάσει τυχ6ν ενστάσεις που 

υπεβλi]Θησαν. Η απ6φαση της εφορευτικής επιτροπής για οποιανδ1iποτε ένσταση είναι 

τελεσίδικη. 

(μ) Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξί! των υποψηφίων ή απόφαστι Θα ληφΘεί με κλήρο. 

3. Διαδικασία εκλογι1ς ελεγκτού οικονομικών KαταστCι.σεων. 

Η εκλογlΙ προσοντούχου ελεγκτί1 ο,κονομικ(ον καταστάσεων της ΕΔΙΠΠΑΚ γίνεται 

κατά την ημέρα τιις ετήσιας γενΙ1c-ής συνέλευσης. 

(α) Υποβάλλονται υποψηφι6τητες για το αξίωμα του ελεγκτοι'), Ακολοι)Θως τα ονόματα 

των προσοντούχων ελεγκτιον γράφονται στην πινακίδα. 

(β) Κάθε μέλος Θα γράφει σε ένα ψηφοδέλτιο το όνομα ενός πρoσovτoύχoυ προσιίιπου, 

το οποίο Θεωρεί κατ6λληλο να υπηρετήσcι ως ελεγΚ111ς. Έπειτα Θα ρίξει το κάΘε 

ψηφοδέλτιο σε σχεΤllC11 κάλπη. Το ψηφοδ{:λτιο Θα φι:ρει την σφραγίδα της ΕΔΙΠΠΛΚ 

και Θα είναι μονογραμμένο από δύο μέλη της εφορευΤlΚ11ς επιτροπής. Στο πάνω μέρος 

του ψηφοδελτίου Θα αναγρ6φεται ο τίτλος της ψηφοφορίας. 

(γ) Κ6θε ψηφοδέλτιο το οποίο έχει πφισσότερα ον6ματα από ένα για ελεγk--τη ή κ6ποια 

ένδειξη για 111ν ταυτότητα του ψηφοφόρου ακυΡΙ;Ίνεται. 

(δ) Ο ένας προσοντοτ)χος ο οποίος Οα λ6βει τον μεγαλύτερο αριΟμ6 ι:ιήφων Οα 

ανακηρυχ,θεί ελεγκτής. Σε πφίπτωση ισογηφίας ή απόφαση Οα ληφθεί με κλήρο. 

(ε) Μετι'! την εκλογτι τα πεπραγμένα Θα καταχωρούνται στο βιβλίο των ΙΙρακnκιί)ν κω 

Οα υπογρrtφοvται απ6 τον Προεδρει)οντιι της ΓενΙΚ11ς Συνέλευσης και τα μέλη της 

εφορεητικι1ς επιτροπιlς· 

ΆφΟρο 210. 
[ΠΙΙΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ 

1. (}ποιοδ11ΠΟτε μι;,λος ή πρ6σωπο το οποίο έχει έννομο συμφέρω· στα κεφάλαια της 
EΔIΓΠlΛK Μνσται, κατ6πιν γραπηiς αιτήσεως προς τον Γραμματέα να εξr.τrισι:ι τα 

βιβλία και τους λογαριασμΟ{Jζ της EΔJΠIIΛK, οποιανδΊ1ΠΟΊε ειηιωιμη ημέρα. 

2. Η Ic:ΔJΠΠΛΚ Οα διατηρεί και Οα φυλ6ττει Μητρci)ο :\Ι!ελιίΝ το οποίο οποιοδιlποτε 

μίλος δύναται να επιΘεωΡ11σει κατόπι γραπτιις αΙτ1Ίσεως προς τον Γραμματέα στις πιο 

π(Ίνω ημί:ρες. 
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ΆρΟρο 220. 
ΤΙ'ΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

1. Τροποποίηση του Καταστατικοί> 

ΊΌ παρόν Καταστατικ6 δί>ναται να τροποποιηθεί κατόπιν αποφιί.σεως της ΓενΙΚ1Ίς 

Συνέλευσης με μυστιΚ!i ψηφοφορία. Κάθε ν{;ο άρΟρο και κ«θε νέα αλλαγιι θα 

ανακοινιονεται στον Έφορο των Συντεχνιών μέσα σε 14 μέρες από την τrOΠOΠOίηση του 
και Οα συνοδεύεται από το περί Συντεχνιών Κανονισμών καθοριζόμενο τέλος. Νοείται 

ότι η ισχύς των ΤΡΟΠΟΠΟl1Ίσεων του καταστατικού ισχύουν από την ημερομηνία 

εγγραφής τους από τον έφορο συντεχνιών. 

2. Ερμηνεία του Καταστατικού 

ΊΌ Καταστατικό ερμηνεύεται από το Διοικητικό ΣυμβσίJλιο με τη βοήθεια, αν είναι 

απαραίτητο, νομικού συμβούλου. Σε περίπτωση ασάφειας, το Διοικητικό Συμβούλιο 

αποφασίζει σχετικά. 

ΆρΟρο 230. 
ΔΙΑΛΥΣΗ 

Η ΒΔΙΠΠΑΚ διαλύεται όταν: 

(α) Ο ffi>νολικός αριθμός των μελών της κατέλθει κάτω των 20. 
(β) Κατόπιν αποφάσεως Γενικής Συνέλευσης των μελ(ον που καΛειται ειδικίι για το 

σκοπό αυτό, με πλειοψηφία του 90% του ολικού αριθμού των μελ,ον που έχουν 
δικαίωμα ψιΊφου, με μυσΤlΚ11 ψηφοφορία. Σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν 

τουλάχιστο 20 μέλη τα οποία είναι κατά της διαλύσεως, η ΕΔΙΙΠΙΑΚ δεν είναι δυνατό 
να διαλυΟεί .. 

Σε περίπτωση διαλύσεως η περιουσία της ΕΔΙΠΠΑΚ και αφού εξοφληθούν όλες οι 

υποχρεάJσεις της ΕΔΙΠΠΑΚ, το υπ6λοιπο διατίθεται στο Σωματείο Ευημερίας Μελ,ον 

ΕΔΙΠΓΙΑΚ (ΣΕΜΕΔΙΓΠΙΑΚ). 

Άρθρον 240. 
Συλλογικό υργανο 

Αυτόματα με την εκλογιι και σύσταση του ΔιοικηΤΙΚ01) Συμβουλίου και των 

συμβουλίων των κλαδικιίJν επιτροπ,ον υφίσταται ίφγανο υπό την ονομασία Συλλογικό 

'Οργανο στο οποίο συμμετΙ;χουν ισότιμα 6λα τα μέλη του ΔιοικηΤΙΚΟ1) Συμβουλίου και 

τα μί:λη των Συμβουλίων των ΚλαδΙΚUJV Επιτροπών. Το όργανο αυτό συγκαλείται μ6νο 

μετ(ι απιJ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και των συνεδριc'ισεων προεδρεί>ΕΙ ο 

ΓJp6εδρoς του ΔωικηΤΙΚΟ1) Συμβουλίου. Σε περίπτωση λιΊψης απόφασης αυτή πρέπει 

να γίνεται με μυστικι] ψηφοφορία των παρ6ντων μελ,!)ν. 

Οι αποφ,ισεις του Συλλογικού Οργάνου υπερτεροίJV των αποφ(ισεων του Διοικητικού 
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Συμβουλίου. Οι αποφάσεις του Συλλογικού Οργάνου θα καταχωρούνται στο βιβλίο 

των ΠραΚΤΙΚΙJJν και θα υπογράφονται από τον Πριiεδpo και τΟ Γραμματέα μετά την 

επικύρωση τους από τα μέλη. Στα πρακτικά καταχωρούνται οι λόγοι διαφωνίας, αν 

ζητηθεί από τα διαφωνούντα μέλη. Καμιά απόφαση του Συλλογικού Οργάνου Οα είναι 

έγJ..'Uρη εκτός αν υπήρχε απαρτία στην Συνεδρία κατά. την οποία λΙ1φθηκε η απόφαση. 

Για να σχηματισθεί απαρτία είναι απαραίτητη η παρουσία 50% των μελι:iN συν i:va. 

Άρθρο 250. 
ΑΠΕΡΓΙΕΣ 

]. Στάσεις εργασίας κηρύττονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά απιi 

μυστική ψηφοφορία. 

2. ΊΌ Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται για απεργία διάρκειας μέχρι και 24 ωρ('ον και 
αυτές κηρύττονται όταν ληφθεί απόφαση, μετά από μυστική ψηφοφορία, το!) 

διευρυμένου Συλλογικού Οργάνου. 

3. ΊΌ Διοικητικ6 Συμβούλιο εισηγείται για απεργίες με διάρκεια πέραν των 24 ωρό)ν 
και αυτές ΚΊψlΊΤΤOVΤαl όταν αποφασιστεί με μυστική ψηφοφορία των 

επηρcαζ6μενων μελών. 

Άρθρον 260. 
ΕΜΝΙΙΣΘΟΙ 

1. Το Διοικητικό Συμβοίιλιο έχει δ1καίωμα να διορίζει Ιμμισθο γραφειακό 11 άλλο 
προσωπικό με πλιιρεις 11 μειωμένες ώρcς εργασίας. Το ΔΙΟΙJc'lτικ6 Συμβούλιο 
μπορεί επίσης να εγκρίνει ετήσια έκτακτη χορηγία για μέλη που αφιερώνουν 

σημαντικό Ύρόνο για τις υποθέσεις της ΕΔΙΠΠΑΚ. Το συνολικό μέγιστο ποσό 

χορηγίας Θα είναι μέΎJ)[ 2.000 ευρώ το έτος. 

2. Οι έμμισθοι δύναται να συμμετέΧΟl1ν στις συνεδριάσεις του Δ. Συμβουλίου της 

ΕΔΙΠΠΛΚ. να παρακ(ΊΟονται σε επιτροπές του Πανεπιστημίου ως εκπρόσωποι της 

ΕΔΙΠΠΑΚ και να συμμετέχουν σε συναντήσεις της ΕΔΙΤΊΠΛΚ κατόπιν 

προσκλήσεως 11 εξουσιοδΟΤ11σεως του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Άρθρον 270. 
ΔΙΛΦΟΙ'Α 

J. Η ΕΔΙΠΠΔΚ {;χει σφραγίδα και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΙΠΠΑΚ δίJναται να 
την αλ.λ(Ίξειή να την τροποποιι1σει. 

2. ΚάΘε μέλος της EΔIΓlΠAK μπορεί να προμηθευτεί ένα αντίτυπο του Καταστατικού 
με την εγγραφΙι. Το Διοικφικο6 Συμβ06λιο είναι υποχρεωμtνο να διαθι:τα το 

καταστατικ6 σε ηλεκτρσνllΟ1 μορφ11 για σΚΟΠΟΙJς εκτίιπωσης. Οι ενδιαφφίΨf.νοι 

μπορούν να πάρουν το ηλεκτρο\'ικ6 κείμενο του καταστατικού μέσω ηλεΚΤρονΙΚΟ1! 

ταχυδρομείου απευΟυν6μενοι στην διεiJΟυvση της ΕΔIlΠΙΑΚ ή απ6 την ηλεκτρονΙΚ11 

σελίδα της ΕΔΙΙΤΠΔΚ 

3. Λγνοια του Καταστατικσι) δεν δίνεται ως δικαιολογία για παράβασΙ1 του. 
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4.Πρόβλεψη 11 διάταξη του παρίJντoς Καταστατικού αναφερόμενη σε ένα ίJργανo ισχύει 
για οποιονδ11ΠΟτε άΛλο που λειτουργεί κάτω από τις ίδιες συνθήκες και για τσ ΟΠΟ10 δεν 

έγινε ειδΙΚ11 πρίJβλεψη. 

5. Στο παρόν Καταστατικό, ίJπoυ είναι εφαρμόσιμο, η αναφορά στο αρσενικό φ1)λο 
εξυπακοίιει και την αναφορά στο θηλυκό φύλο. 

6. Δέον να δοθεί η δέουσα προσοχή στο άρθρο 49 του περί ΣυντεχνΗον Νόμου, το οποίο 
έχει ως ακολούθως:-

«Εάν εγγεγραμμένη Συντεχνία ήθελε παραλείψει την διενέργεια οιασδήποτε πράξεως ή 

την παΡΟΧΙ1 γνωστοποιήσεως ή την αποστολΊι οιασδήποτε καταστάσεως, εκθέσεων ή 
έτερου εγγράφου, που υπέχει υποχρέωση συμφώνως ταις διατάξεις του παρόντος NίJμoυ 

11 των δυνάμει τούτου γενομένων Κανονισμcον ή συμφιiNως τω Καταστατικό αυτής πας 
αξιωματούχος ή έτερος τις υπίJχpεoς, δυνάμει του Καταστατικού, της Συντεχνίας ή των 

διατάξεων του παρόντος NίJμoυ ή των δυνάμει τούτου γενομένων Κανονισμών εις την 

διενέργεια των άνω ή μη υπάρχοντος τοιούτου αξιωματούχου ή έτερου προσώπου, 

έκαστον μέλος της διοικοί>σης Επιτροπής της τοιαύτης Συντεχνίας είναι ατομικ(ος 

ένοχος αδικήματος και εν ΠεΡΙΠΤ{\Jσει καταδίκης υπόκειται σε χρηματική ποινή μη 

υπερβαίνουσα τις πενιΙντα λίρας και σε πρόσΘετον τοιαύτην. διι,ι το αυτό ποσό, δι' 

εκάστην εβδομάδα καΟήν εξακολουθεί η παράλειψη.» 

7. Η ΕΔΙΠΠΑΚ δύναται να έχει δικό της λάβαρο, 

8. Η ΕΔΙl1ΙΙΛΚ ιδρί)θηκε την 29131 J 994 και ενεγράφη δυνάμει του περί ΣυντεχνιfιJν 

Νόμου την 1810511994. 

Όνομα και Υπογραφή Λιτητιίιν 

Πρόεδρος 

Αντιπρόεδρος 

Γραμματέας 

ΒοηΟός J 'ραμματέας 

Οργανωτικός Γραμματέας 

Ταμιας 

Μέλος 
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