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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ
ΛΕΜΕΣΟΥ

ΑΡΘΡΟ 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

1.1 Η Επωνυµία του Συνδέσµου είναι Σύνδεσµος Εργολάβων
Οικοδόµων Λεµεσού στο εξής δε, θα αναφέρεται ο “Σύνδεσµος”.
ΑΡΘΡΟ 2

Ε∆ΡΑ:

2.1 Η έδρα του Συνδέσµου είναι στη Λεµεσό η δε εγγεγραµµένη
διεύθυνση του είναι : Στυγός 45, 3117 Λεµεσός (Παρακαµπτήριος
του κυκλικού κόµβου Αγίας Φύλας).
2.2 Στην πιο πάνω διεύθυνση θα πραγµατοποιούνται όλες οι συνεδρίες
και συνελεύσεις θα απευθύνονται δε και όλες οι ειδοποιήσεις και
ανακοινώσεις.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:

ΑΡΘΡΟ 3

3.1 Tο επάγγελµα µε το οποίο σχετίζεται ο Σύνδεσµος είναι το
επάγγελµα του εγγεγραµµένου και κατόχου ετήσιας αδείας
εργολήπτη οικοδοµικών ή/και τεχνικών έργων, σύµφωνα µε τον Περί
Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδοµικών και Τεχνικών
Έργων Νόµο, που εργοδοτεί υπαλλήλους στην πόλη και επαρχία
Λεµεσού.
ΑΡΘΡΟ 4

ΣΚΟΠΟΙ:

4.1 Οι σκοποί του Συνδέσµου είναι:
4.1.1

η

ρύθµιση

των

σχέσεων

µεταξύ

των

µελών

και

των

εργατοϋπαλλήλων τους, µεταξύ µελών και µελών και µεταξύ µελών
και άλλων εργοδοτών.

2

4.1.2 ο συντονισµός των ενεργειών των µελών του Συνδέσµου και η
λήψη συλλογικών µέτρων για την προώθηση και διασφάλιση των
επαγγελµατικών και οικονοµικών τους συµφερόντων.
4.1.3 η βελτίωση του επαγγελµατικού επιπέδου των µελών, η σύσφιξη
των σχέσεων µεταξύ τους και η ανάπτυξη του πνεύµατος
αλληλεγγύης και συνεργασίας µεταξύ τους, η προάσπιση των
κοινών συµφερόντων και η αλληλοϋποστήριξη και γενικά η
εκπροσώπηση του Συνδέσµου σαν ενιαία οργάνωση.
4.1.4 η συνένωση όλων των Εργολάβων Οικοδοµών και Τεχνικών Έργων
στο Σύνδεσµο.
4.1.5 η συνεργασία, συναντίληψη και αλληλεγγύη µεταξύ των µελών και
µεταξύ µελών και άλλων εργοδοτών.
4.1.6 η παροχή προς τα µέλη τέτοιας εξυπηρέτησης, όπως
συµβουλευτικής, νοµικής ή άλλης φύσεως, την οποία το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο θα θεωρούσε χρήσιµη για την προαγωγή των
συµφερόντων του επαγγέλµατος.
4.1.7 η προάσπιση και προβολή των συµφερόντων των µελών του
Συνδέσµου, αναφορικά µε θέµατα που καθάπτονται του δηµοσίου
τοµέα, φυσικών ή νοµικών προσώπων ή άλλων οργανισµών
δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ως οι επαγγελµατικές, επιστηµονικές,
συνδικαλιστικές οργανώσεις κ.λ.π. και των τοπικών αρχών.
4.1.8 η συνένωση ή συνεργασία µε οποιοδήποτε άλλο νόµιµο Σύνδεσµο
ή Οµοσπονδία Εργοδοτών στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, καθώς και
η συνεργασία µε οποιαδήποτε νόµιµη οργάνωση, για επίτευξη των
σκοπών του Συνδέσµου και προαγωγή των συµφερόντων των µελών
4.1.9 η επαγγελµατική, κοινωνική, πολιτιστική και µορφωτική πρόοδος
και ευηµερία των µελών, µε οποιοδήποτε νόµιµο µέσο, ως λόγου
χάριν µε σεµινάρια, µε την ίδρυση και συντήρηση βιβλιοθήκης και
αναγνωστηρίου, µε διαλέξεις, µε έκδοση εφηµερίδας, περιοδικού ή
φυλλαδίων, µε εκδροµές, δεξιώσεις και άλλες παρόµοιες
εκδηλώσεις.
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4.1.10 η αγορά, πώληση ή εκµίσθωση οποιασδήποτε κινητής ή ακίνητης
περιουσίας για τους σκοπούς του Συνδέσµου.
4.1.11 η λήψη αποφάσεων για υποστήριξη µελών, τα οποία επηρεάζονται
από απεργία εργατών, καθώς και για υποστήριξη ανταπεργιών
άλλων Συνδέσµων Εργοδοτών, νοουµένου ότι δεν είναι παράνοµες.
4.1.12 η δηµιουργία καλών σχέσεων και η βελτίωση των σχέσεων µεταξύ
των Εργολάβων και των Μελετητών, τόσο σε προσωπικό επίπεδο,
όσο και σε επίπεδο Επαγγελµατικών Οργανώσεων.
4.1.13 η ίδρυση Ταµείου ή Ταµείων για την κανονική λειτουργία και
εκπλήρωση των σκοπών του Συνδέσµου.
4.1.14 τυχόν παροχή επιδοµάτων ή οικονοµικής βοήθειας στα µέλη ή
τους εξαρτωµένους τους λόγω ασθενείας, ατυχήµατος, γήρατος,
ανεργίας, ενδείας, ή επαγγελµατικών διαφορών όπως προβλέπεται
από το παρόν καταστατικό.
4.1.15 η ίδρυση Ταµείου Προνοίας ή Συντάξεων για πληρωµή επιδόµατος
ή σύνταξης στα µέλη, όταν αυτά δεν είναι σε θέση να ασκούν
επάγγελµα τους, λόγω γήρατος ή ανικανότητας, σύµφωνα µε τις
πρόνοιες ειδικών Κανονισµών οι οποίοι θα εγκριθούν µε απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης των µελών του Συνδέσµου.
4.1.16 η προστασία και προαγωγή των νοµίµων συµφερόντων των µελών
µε την προσχώρηση σε Οµοσπονδία ή Συνοµοσπονδία ή την ίδρυση
Οµοσπονδίας

ή

Συνοµοσπονδίας

Συνδέσµων

Εργολάβων

Οικοδοµών, στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.
4.1.17 η προστασία και προαγωγή των νοµίµων συµφερόντων των
µελών µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

AΡΘΡΟ 5

ΜΕΛΗ:

5.1 Τακτικά Μέλη:
Ως Τακτικά µέλη έχουν δικαίωµα να εγγραφούν στο Μητρώο
Τακτικών Μελών του Συνδέσµου, Εργολάβοι Οικοδοµικών και/ή
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Τεχνικών Έργων, εγγεγραµµένοι σύµφωνα µε τον Περί Εγγραφής
και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδοµικών και Τεχνικών Έργων Νόµο
και κάτοχοι ετήσιας άδειας σε ισχύ Α’, Β’, Γ’ και ∆ ‘ τάξης της πόλης
και επαρχίας Λεµεσού.
5.2 Προσωρινά Μέλη:
Ως Προσωρινά µέλη έχουν δικαίωµα να εγγραφούν στο Μητρώο
Προσωρινών Μελών του Συνδέσµου, Εργολάβοι Οικοδοµών και/η
Τεχνικών Έργων, εγγεγραµµένοι σύµφωνα µε τον Περί Εγγραφής
και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδοµικών και Τεχνικών Έργων Νόµο
και κάτοχοι ετήσιας άδειας σε ισχύ Ε’ Τάξης, της πόλης και επαρχίας
Λεµεσού.
5.3 Κατά την αναβάθµιση τους και µετά από σχετική αίτηση που
συνοδεύεται από αντίγραφο της ετήσιας άδειας τους, τα προσωρινά
µέλη θα δικαιούνται, µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, να
εγγραφούν ως τακτικά µέλη.
5.4 Όσον αφορά στους Τεχνικούς ∆ιευθυντές που δεν εργοδοτούν
υπαλλήλους και είναι εργοδοτούµενοι σε άλλες Εργοληπτικές
Επιχειρήσεις, µπορούν να εγγράφονται ως Προσωρινά Μέλη,
“Εταιρικοί Εκπρόσωποι”, εφ’ όσον το επιθυµούν και πληρούν τις
πιο κάτω προϋποθέσεις:
(α)

Να είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο του Σ.Ε.Ε.Ε.

(β)

Να είναι µέτοχοι στην εταιρεία της οποίας είναι Τεχνικοί
∆ιευθυντές,

(γ)

Ο αριθµός των Τεχνικών ∆ιευθυντών που θα είναι µέλη του
Συνδέσµου να µην υπερβαίνει τους τρεις (3) για κάθε εταιρεία
και

(δ)

Οι Τεχνικοί ∆ιευθυντές δεν θα προσµετρούνται και δεν θα
έχουν κανένα από τα δικαιώµατα των Τακτικών Μελών για
οποιοδήποτε θέµα ή διαδικασία πραγµατεύεται το παρών
καταστατικό και ο Περί Συντεχνιών Νόµος.
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ΑΡΘΡΟ 6

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣIΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

6.1 Για την εγγραφή µέλους απαιτείται υποβολή γραπτής αιτήσεως
προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συνδέσµου, η οποία συνοδεύεται
από αντίγραφο της ετήσιας άδειας Εργολήπτη που χορηγείται από
το Συµβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδοµικών και
Τεχνικών Έργων.
6.2 Η απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για έγκριση ή απόρριψη
αιτήσεως, κοινοποιείται προς τον ενδιαφερόµενο εγγράφως. Σε
περίπτωση έγκρισης αιτήσεως, ο ενδιαφερόµενος αιτητής
καταβάλλει το δικαίωµα εγγραφής σε 1 µήνα από τη λήψη της
κοινοποίησης της έγκρισης της αίτησης του.
6.3 Κάθε αίτηση πρέπει να εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Εν
περιπτώσει απορρίψεως το ενδιαφερόµενο µέρος δύναται να
υποβάλει έφεσιν εγγράφως και θα εξετασθεί από την επόµενη
Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 7

ΠΟΡΟΙ:

7.1 ∆ικαίωµα Εγγραφής:
7.1.1. Ως δικαίωµα εγγραφής καταβάλλεται ποσό ª20 (είκοσι Ευρώ). Το
πιο πάνω ποσό είναι πληρωτέο όταν εγκριθεί αίτηση εγγραφής ως
µέλους και ειδοποιηθεί προς τούτο εγγράφως ο ενδιαφερόµενος
αιτητής, σύµφωνα µε το άρθρο 6.2 του παρόντος καταστατικού.
7.2 ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ:
7.2.1 Ως µηνιαία συνδροµή καταβάλλεται ποσό ª12.50 (δώδεκα Ευρώ &
50 σεντ).
7.2.2 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να απαλλάξει προσωρινά κάποιο
µέλος από την καταβολή της µηνιαίας συνδροµής, χωρίς να
επηρεάζονται οποιαδήποτε δικαιώµατα του, για οποιαδήποτε
περίοδο, κατά την οποία το µέλος αυτό αποδεδειγµένα δεν εργάζεται
ή για άλλους ειδικούς λόγους και µετά από σχετική αίτηση του.

6

7.3 ΕΙΣΦΟΡΕΣ:
7.3.1 Καταβάλλεται στο Ταµείο του Συνδέσµου ποσό ίσο προς το 1ο/οο
(ένα τοις χιλίοις) του ποσού που αναγράφεται σε κάθε συµβόλαιο
εργολαβίας, που διατίθεται από τον Σύνδεσµο.
7.3.2 Καταβάλλεται επίσης στο Ταµείο του Συνδέσµου ποσό ίσο προς το
1ο/οο (ένα τοις χιλίοις) επί της αξίας όλων των Κυβερνητικών
Έργων µε ανώτατο όριο ª3400.00 (τριών χιλιάδων και τετρακοσίων
Ευρώ), καθώς και για Έργα Αναπτύξεως Γης που εκτελούνται από
µέλη του Συνδέσµου, µε ανώτατο όριο ª855 (οκτακοσίων πενήντα
πέντε Ευρώ).
7.3.3 Σε περίπτωση που ζητείται από το Σύνδεσµο υπολογισµός της
αυξοµείωσης των τιµών των εργατικών και υλικών µε βάση το
Συµβόλαιον Εργολαβίας, θα καταβάλλεται στο Ταµείο του
Συνδέσµου, ποσό ίσο προς 1% (ένα τοις εκατόν) επί του
υπολογισθέντος ποσού αυξοµείωσης, µε ανώτατο όριο ª170
(εκατόν εβδοµήντα Ευρώ).
7.4 Έκτακτες εισφορές των µελών, δωρεές, κληροδοτήµατα και
οποιοδήποτε άλλο εισόδηµα που περιέρχεται νόµιµα στο Σύνδεσµο.
ΑΡΘΡΟ 8

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ:

8.1 Όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία του Συνδέσµου εγγράφεται στο
όνοµα του Συνδέσµου για τη χρήση και όφελος των µελών και τελεί
υπό τον έλεγχο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
8.2 Η περιουσία του Συνδέσµου µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τους
ακόλουθους σκοπούς:
8.2.1 την πληρωµή µισθών, επιδοµάτων και εξόδων των αξιωµατούχων
8.2.2 την πληρωµή µισθών και επιδοµάτων των εµµίσθων γραµµατέων και
άλλων υπαλλήλων για τη διεκπεραίωση των εργασιών του
Συνδέσµου
8.2.3 την πληρωµή εξόδων διαχειρίσεως, συµπεριλαµβανοµένων και των
εξόδων ελέγχου των λογαριασµών
8.2.4 την ετήσια πληρωµή αµοιβής νοµικών συµβούλων
8.2.5 την πληρωµή αµοιβής τεχνικών συµβούλων
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8.2.6 την πληρωµή εξόδων για οποιαδήποτε νοµική ή άλλη διαδικασία, η
οποία κινείται από το Σύνδεσµο ή µε γραπτή εξουσιοδότηση του
Συνδέσµου προς µέλος, για εξασφάλιση ή προστασία των
δικαιωµάτων των µελών
8.2.7 την αγορά ή ενοικίαση οιουδήποτε κτιρίου ή γης, η οποία απαιτείται
για τους σκοπούς του Συνδέσµου
8.2.8 την καταβολή συνδροµής ή άλλων εισφορών σε οποιαδήποτε
νόµιµη Οµοσπονδία ή Συνοµοσπονδία
8.2.9 την καταβολή συνδροµής ή εισφοράς σε φιλανθρωπικά,
εκπαιδευτικά ή µορφωτικά ιδρύµατα ή οργανισµούς ή σε
επαγγελµατικές, επιστηµονικές ή συνδικαλιστικές οργανώσεις ή για
σκοπούς πολιτιστικούς ή για σκοπούς διατηρήσεως της πολιτιστικής
κληρονοµιάς
8.2.10 την πληρωµή των εξόδων για την µετεκπαίδευση, µορφωτική και
επαγγελµατική κατάρτιση των µελών και/ή των εργοδοτουµένων
του Συνδέσµου.
8.2.11 την πληρωµή των εξόδων για τη διοργάνωση δεξιώσεων, χορών
αθλοπαιδιών, ή εκδροµών
8.2.12 την αγορά βιβλίων, εφηµερίδων και άλλων εντύπων που
σχετίζονται µε το επάγγελµα και την πληρωµή των εξόδων για την
συντήρηση αναγνωστηρίου για χρήση από τα µέλη.
8.3 Τα κεφάλαια του Συνδέσµου, τα οποία δεν απαιτούνται για τα
τρέχοντα έξοδα του Συνδέσµου δύνανται να επενδυθούν από τον
Ταµία και Γραµµατέα, µετά από απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου σε κυβερνητικά χρεόγραφα, σε µετοχές ή χρεόγραφα
δηµοσίων εταιρειών που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών
Κύπρου, σε µετοχές εταιρειών Μετοχικών Φαρµακείων ή 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
στην οποία χορηγήθηκε άδεια να διεξάγει τραπεζικές εργασίες στη
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∆ηµοκρατία ή σε οποιανδήποτε Συνεργατική Εταιρεία ή Συνεργατικό
Ταµιευτήριο εγγεγραµµένο στη ∆ηµοκρατία ή σε αγορά ακίνητης
περιουσίας για τους νοµίµους σκοπούς του Συνδέσµου.
Νοείται ότι το ύψος των επενδύσεων των κεφαλαίων του Συνδέσµου
σε µετοχές δηµοσίων εταιρειών που είναι εισηγµένες στο
χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου δε θα υπερβαίνει το ποσοστό του 2%
των κεφαλαίων της εταιρείας στην οποία θα γίνει η επένδυση και το
ποσοστό του 15% των χρηµατικών αποθεµάτων του Συνδέσµου.
8.4 Ο Γενικός Γραµµατέας και ο Γενικός Ταµίας από κοινού έχουν το
δικαίωµα να συνάπτουν δάνεια µε εγγυητές ή δάνεια µε ενυπόθηκο
εξασφάλιση, όταν απαιτείται, κινητής ή ακίνητης περιουσίας του
Συνδέσµου µετά από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και
έγκριση από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 9

ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ:

9.1 Ο Σύνδεσµος µπορεί να παρέχει στα µέλη του τα πιο κάτω
ωφελήµατα:
9.1.1 νοµική συµβουλή και βοήθεια, οποτεδήποτε θεωρείται αναγκαία,
για ζητήµατα τα οποία προκύπτουν από την εργασία τους
9.1.2 οποιαδήποτε άλλα ωφελήµατα τα οποία θα καθορισθούν από τη
Γενική Συνέλευση µε απόφαση της.
9.2 Για την παραχώρηση οποιουδήποτε ωφελήµατος απαιτείται γραπτή
αίτηση του ενδιαφεροµένου µέλους προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο,
εφ όσον το µέλος τούτο έχει εκπληρώσει όλες τις οικονοµικές του
υποχρεώσεις προς το Σύνδεσµο.
9.3 Η παραχώρηση ή µη ωφελήµατος, υπόκειται στην απόλυτη κρίση
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

9

APΘΡΟ 10

∆IKAIΩMAΤA MEΛΩN:

10.1 ∆ικαιώµατα Τακτικών Μελών
10.1.1 Κάθε τακτικό µέλος του Συνδέσµου έχει το δικαίωµα:
10.1.1.1 του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι
10.1.1.2 να υποβάλλει γραπτές εισηγήσεις και προτάσεις στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο και µέσω αυτού στη Γενική Συνέλευση
10.1.1.3 να ζητεί οποιαδήποτε πληροφορία ή εξήγηση για οποιοδήποτε
ζήτηµα που αφορά το Σύνδεσµο ή τα µέλη του
10.1.1.4 να λαµβάνει µέρος στις εκδηλώσεις και δραστηριότητες του
Συνδέσµου.
10.1.2 Κάθε τακτικό µέλος µπορεί να υποβάλει γραπτώς οποιοδήποτε
παράπονο προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σε σχέση µε τη διαχείριση
ή τη διεύθυνση των υποθέσεων του Συνδέσµου.
10.1.3 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µέσα σε ένα µήνα από την υποβολή του
παραπόνου οφείλει να εξετάσει το παράπονο και να απαντήσει
γραπτώς στο µέλος που υπέβαλε το παράπονο.
10.1.4 Σε περίπτωση µη λήψης απάντησης ή µη ικανοποιητικής
απάντησης σύµφωνα µε την παράγραφο 10.1.3 πιο πάνω, το µέλος
που υπέβαλε το παράπονο µπορεί µε γραπτή αίτηση του προς το
∆ιοικητικό Συµβούλιο να ζητήσει την εξέταση του από τη Γενική
Συνέλευση του Συνδέσµου.
10.1.5 Η αίτηση για εξέταση παραπόνου από τη Γενική Συνέλευση
σύµφωνα µε την παράγραφο 10.1.4. πιο πάνω, πρέπει να:
10.1.5.1. καθορίζει τη φύση του παραπόνου και τους λόγους για τους
οποίους ζητείται η εξέταση του
10.1.5.2. προσυπογράφεται από 25 τουλάχιστον τακτικά µέλη, τα οποία
κατά την ηµέρα υπογραφής της αίτησης, έχουν εκπληρώσει όλες τις
οικονοµικές τους υποχρεώσεις προς το Σύνδεσµο.
10.1.6 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µέσα σε ένα µήνα από της υποβολής
της

αιτήσεως

για

εξέταση

παραπόνου,

σύµφωνα

µε

τις

παραγράφους 10.1.4 και 10.1.5 πιο πάνω, υποχρεούται να καλέσει
Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα εξετάσει το παράπονο.
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10.1.7 Οποιοδήποτε µέλος του Συνδέσµου αισθάνεται αδικηµένο από
οποιαδήποτε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µπορεί µε
αίτηση του προς το Γενικό Γραµµατέα του Συνδέσµου να ζητήσει την
εξέταση της σε δεύτερο βαθµό από τη Γενική Συνέλευση, εφ’ όσον
η εν λόγω αίτηση προσυπογράφεται από 25 µέλη τα οποία µέχρι την
ηµέρα υπογραφής της έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονοµικές τους
υποχρεώσεις προς τον Σύνδεσµο.
10.1.8 Ο Γενικός Γραµµατέας του Συνδέσµου υποχρεούται να
συγκαλέσει την Έκτακτη Γενική Συνέλευση που ζητείται σύµφωνα
µε την παράγραφο 10.1.7. πιο πάνω, σε 15 µέρες από την υποβολή
της αίτησης που αναφέρεται στην ίδια παράγραφο.
10.1.9 Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία εξέτασε παράπονο
µέλους ή απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε δεύτερο βαθµό,
σύµφωνα µε τις παραγράφους 10.1.4 µέχρι 10.1.7 πιο πάνω, είναι
τελεσίδικη.
10.2 ∆ικαιώµατα Προσωρινών Μελών
10.2.1 Κάθε προσωρινό µέλος του συνδέσµου έχει όλα τα δικαιώµατα
που αναφέρονται στο άρθρο 10.1 πιο πάνω. Νοείται όµως ότι το
προσωρινό µέλος θα έχει το δικαίωµα του εκλέγειν και του
εκλέγεσθαι εάν παραµείνει τουλάχιστον για δύο (2) χρόνια ως
προσωρινό µέλος και έχει σε ισχύ την ετήσια άδεια εργολήπτη του.

ΑΡΘΡΟ 11

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ:

11.1 Τα δικαιώµατα οποιουδήποτε µέλους, το οποίο παραλείπει να
εκπληρώσει όλες τις οικονοµικές του υποχρεώσεις προς τον
Σύνδεσµο, µε εξαίρεση την περίπτωση που αναφέρεται στην
παράγραφο 7.2.2 του παρόντος καταστατικού, αναστέλλονται, για
όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η πιο πάνω παράλειψη.
11.1.2 Αναστέλλονται επίσης τα δικαιώµατα των µελών που
διαγράφονται από το Μητρώο του Συµβουλίου Εγγραφής και
Ελέγχου Εργοληπτών.
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ΑΡΘΡΟ 12

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ:

12.1 Κάθε µέλος του Συνδέσµου έχει υποχρέωση
12.1.1 να σέβεται και να τηρεί τις πρόνοιες του παρόντος καταστατικού
12.1.2 να συµµορφώνεται στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
12.1.3 να εκπληρώνει κανονικά και έγκαιρα όλες τις οικονοµικές του
υποχρεώσεις προς τον Σύνδεσµο.
12.2 Όλα τα µέλη του Συνδέσµου θα εφαρµόζουν τη Συλλογική Σύµβαση
ή/και Συλλογικές Συµβάσεις, η οποία συνοµολογείται από το
Σύνδεσµο ή/και την Οµοσπονδία Συνδέσµων Εργολάβων Οικοδοµών
Κύπρου.
12.3 Όλα τα µέλη του Συνδέσµου θα εφαρµόζουν τη Συλλογική Σύµβαση
ή/και Συλλογικές Συµβάσεις, η οποία συνοµολογείται από το
Σύνδεσµο ή/και την Οµοσπονδία Συνδέσµων Εργολάβων µέλους,
λόγω απεργίας ή ανταπεργίας (λοκ-άουτ).
12.4 Kανένα µέλος του Συνδέσµου δεν θα προσφέρει εργασία σε
οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο απέχει από τις εργασίες άλλου
µέλους, λόγω απεργίας ή ανταπεργίας (λοκ-άουτ).

ΑΡΘΡΟ 13

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ:

13.1 Οποιοδήποτε µέλος
13.1.1 αρνείται να συµµορφωθεί στις πρόνοιες του παρόντος
καταστατικού ή στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων ή του
∆ιοικητικού Συµβουλίου ή
13.1.2 ενεργεί κατά τρόπο προσβλητικό ή εχθρικό για τον Σύνδεσµο, ή
13.1.3 ενεργεί κατά τρόπο που βλάπτει τα συµφέρονται των υπολοίπων
µελών, θα θεωρείται ότι διαπράττει πειθαρχικό παράπτωµα.
13.2 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συνδέσµου, αφού διαπιστώσει την
διάπραξη

πειθαρχικού

παραπτώµατος

σύµφωνα

µε

τις

παραγράφους 13.1.1, 13.1.2 και 13.1.3 πιο πάνω, δύναται να
επιβάλει στο µέλος που το διέπραξε µια από τις ακόλουθες ποινές:
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ΑΡΘΡΟ 13.2.1 Επίπληξη.
13.2.2 Χρηµατική ποινή που δεν θα υπερβαίνει τις 500 ΛK (Πεντακόσιες
Λίρες Κύπρου), [ª855 (Οκτακόσια Πενήντα Πέντε Ευρώ)].
13.2.3 προσωρινή αποβολή από τον Σύνδεσµο, για χρονικό διάστηµα που
δεν υπερβαίνει τους 12 µήνες.
13.2.4 αποβολή από τον Σύνδεσµο δια παντός, εφ’ όσον η σχετική
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου επικυρωθεί από τη Γενική
Συνέλευση.
13.3 Καµµιά από τις ποινές που αναφέρονται στην παράγραφο 13.2 πιο
πάνω δεν θα επιβάλλεται χωρίς προηγουµένως το µέλος να
ακουστεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 14

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ:

14.1 Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο σώµα του Συνδέσµου, στο
οποίο λαµβάνουν µέρος όλα τα µέλη του και αποφασίζει για κάθε
θέµα εφ’ όσον δεν αντίκειται στο νόµο και στο παρόν καταστατικό.
14.2 Των Γενικών Συνελεύσεων προεδρεύει ο Πρόεδρος του Συνδέσµου
και στην απουσία του Προέδρου, ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσµου.
Στην απουσία και των δύο προεδρεύει ο Γενικός Γραµµατέας του
Συνδέσµου.
14.3 Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται µια φορά το χρόνο σε
ηµεροµηνία που ορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
14.4 Γραπτή πρόσκληση στην οποία καθορίζεται ο τόπος , η ηµεροµηνία
και η ώρα που θα πραγµατοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση, µαζί
µε την ηµερήσια διάταξη µε τα θέµατα που θα τεθούν ενώπιον της,
αποστέλλεται στα µέλη του Συνδέσµου έναν (1) µήνα πριν από την
πιο πάνω ηµεροµηνία.
14.5 Θέµατα τα οποία τίθενται ενώπιον της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
είναι:
14.5.1 Έκθεση των πεπραγµένων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
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14.5.2 Εξηλεγµένη κατάσταση λογαριασµών και έκθεση των Ελεγκτών.
14.5.3 Συζήτηση και έγκριση των πιο πάνω.
14.5.4 Εκλογή ∆ιοικητικού Συµβουλίου και διορισµός Ελεγκτών ανά
τριετία.
14.6 Η έκθεση των πεπραγµένων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, καθώς και
η εξελεγµένη κατάσταση λογαριασµών, θα είναι στην διάθεση των
µελών δέκα (10) µέρες πριν από την ηµεροµηνία που θα
πραγµατοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση.
14.7 Η τακτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν
παρευρίσκεται η πλειοψηφία των µελών που έχουν εκπληρώσει
όλες τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις προς τον Σύνδεσµο.
14.8 Αν την καθορισµένη ώρα δεν υπάρχει απαρτία, τότε η Τακτική Γενική
Συνέλευση θεωρείται, ότι βρίσκεται σε απαρτία µε τους
παρευρισκοµένους που έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονοµικές τους
υποχρεώσεις προς τον Σύνδεσµο µετά από παρέλευση µισής ώρας
14.9 Eργοληπτική Εταιρεία, η οποία εγγράφεται στο Μητρώον Μελών ως
µέλος του Συνδέσµου, εκπροσωπείται στην Τακτική Γενική
Συνέλευση από ένα δεόντως εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο,
µονίµως απασχολούµενο από την Εταιρεία.
14.10 Το πρόσωπο µε το οποίο εκπροσωπείται Εργοληπτική Εταιρεία
σύµφωνα µε την παράγραφο, 14.9 πιο πάνω, έχει όλα τα δικαιώµατα
και τις υποχρεώσεις των µελών του Συνδέσµου, εκτός αν η
εξουσιοδότηση της Εργοληπτικής Εταιρείας ρητώς ανακληθεί, ή αν
το εν λόγω πρόσωπο αποχωρήσει από την Εργοληπτική Εταιρεία
που εκπροσωπεί.
14.11 Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο όταν:
14.11.1 το αποφασίσει η πλειοψηφία των µελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου ή
14.11.2 το ζητήσουν µε γραπτή αίτηση τους 25 µέλη του Συνδέσµου, τα
οποία κατά την ηµεροµηνία υποβολής της έχουν εκπληρώσει όλες
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τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις προς τον Σύνδεσµο. Στην πιο
πάνω αίτηση πρέπει να καθορίζονται, σαφώς τα θέµατα και οι λόγοι
για τους οποίους ζητείται η σύγκληση Έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης.
14.12 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο οφείλει να καλέσει Έκτακτη Γενική
Συνέλευση µέσα σ’

ένα µήνα από τη σχετική απόφαση του

∆ιοικητικού Συµβουλίου ή από την ηµεροµηνία υποβολής της
σχετικής αίτησης 25 µελών, σύµφωνα µε την παράγραφο 14.11
πιο πάνω και µε γραπτή προειδοποίηση 15 ηµερών στα µέλη
του Συνδέσµου. Στην προειδοποίηση αυτή καθορίζεται ο τόπος,
η ηµεροµηνία και η ώρα που θα πραγµατοποιηθεί η Έκτακτη
Γενική Συνέλευση, καθώς και τα θέµατα που θα την
απασχολήσουν.
14.13 Αν την καθορισµένη ώρα δεν υπάρχει απαρτία, τότε η Έκτακτη
Γενική Συνέλευση που συγκαλείται σύµφωνα µε την παράγραφο 14.
11.2. πιο πάνω, διαλύεται και δεν επαναλαµβάνεται
14.14 Σε περιπτώσεις που χαρακτηρίζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
ως απρόβλεπτες ή εξαιρετικές ή επειγούσης φύσεως, το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο µπορεί να καλέσει αµέσως Έκτακτη Γενική Συνέλευση,
µε ανακοίνωση στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και/ή µε προσωπικά
τηλεφωνήµατα στα µέλη.
14.15 Τα πρακτικά των Τακτικών και Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων
επικυρώνονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στην αµέσως επόµενη
συνεδρία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και υπογράφονται από τα 7
µέλη του.
Πρόεδρος,
Αντιπρόεδρος,
Γραµµατέας,

Μέλη,
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ΑΡΘΡΟ 15

ΕΚΛΟΓΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

15.1 Εκλέγεται 7µελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο από και εκ των µελών του
Συνδέσµου κάθε τρία (3) χρόνια, µε µυστική ψηφοφορία σε Τακτική
Γενική Συνέλευση των µελών
15.2

Αν ο αριθµός των υποψηφίων είναι πέραν των 7, η Γενική
Συνέλευση θα διορίσει 2 ψηφολέκτες. ∆εν εκλέγεται ως µέλος του
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συνδέσµου, πρόσωπο το οποίο:

15.2.1 κατέχει οποιοδήποτε αξίωµα σε οποιοδήποτε άλλο εγγεγραµµένο
Εργοδοτικό Σύνδεσµο µε βάση τον Περί Συντεχνιών Νόµο,
15.2.2 δεν έχει συµπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του.
15.3 Τα µέλη του Συνδέσµου, τα οποία επιθυµούν να εκλεγούν
υποβάλλουν

γραπτώς

προς

το

∆ιοικητικό

Συµβούλιο

την

υποψηφιότητα τους 48 ώρες πριν από την έναρξη των εργασιών της
Γενικής Συνέλευσης.
15.4 Σε κάθε παρευρισκόµενο µέλος που έχει δικαίωµα ψήφου, θα δοθεί
ένα ψηφοδέλτιο µε την σφραγίδα του Συνδέσµου κάθε ψηφοδέλτιο
µονογραφηµένο από τον Πρόεδρο και θα περιλαµβάνει τα ονόµατα
όλων των υποψηφίων.
15.5 Σε κάθε έγκυρο ψηφοδέλτιο θα σηµειώνονται σταυροί (+) δίπλα από
το όνοµα των υποψηφίων που θεωρεί κατάλληλους για το
∆ιοικητικό Συµβούλιο. Οποιοδήποτε ψηφοδέλτιο περιλαµβάνει
οποιαδήποτε

ένδειξη

που

φανερώνει

την

ταυτότητα

του

ψηφοφόρου είναι άκυρο.
15.6 Ο Γενικός Γραµµατέας θα σηµειώνει τα ονόµατα των µελών που
ψηφίζουν.
15.7 Ψηφοδέλτιο που περιέχει λιγότερους από 4 ψήφους ή
περισσότερους των 7 συνολικά σταυρών θα είναι άκυρο.
15.8 Οι επτά (7) υποψήφιοι οι οποίοι θα εξασφαλίζουν τoν µεγαλύτερο
αριθµό

ψήφων

θα

ανακηρύσσονται

µέλη

του

∆ιοικητικού
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Συµβουλίου, οι δε κατά σειρά επόµενοι δύο (2) µε το µεγαλύτερο
αριθµό ψήφων, επιλαχόντες. Σε περίπτωση ισοψηφίας λαµβάνεται
απόφαση µε κλήρο.
15.9 Μετά το πέρας των εκλογικών διαδικασιών για την εκλογή του
νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατατίθενται οι υποψηφιότητες των
υπολοίπων δεκατριών µελών οι οποίοι εκλέγονται µε µυστική
ψηφοφορία και µαζί µε το επταµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα
απαρτίζουν την εικοσαµελή (20) Επιτροπή που θα αντιπροσωπεύει
την Επαρχία της Λεµεσού κατά την διάρκεια της Ετήσιας
Παγκύπριας Συνδιάσκεψης της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.
Πέραν των δεκατριών (13) µελών εκλέγονται και τέσσερα (4)
αναπληρωµατικά µέλη τα οποία θα συµπληρώνουν τυχόν απουσίες
της εικοσαµελούς (20) Επιτροπής κατά την διάρκεια της Ετήσιας
Παγκύπριας Συνδιάσκεψης της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.
Οι αρµοδιότητες και υποχρεώσεις της εικοσαµελούς (20)
Επιτροπής θα καθορίζονται, µε βάση το καταστατικό του
Συνδέσµου και θα υποβάλλονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης προς Έγκριση.

ΑΡΘΡΟ 16

ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΣΩΜΑ, ΑΠΑΡΤΙΑ, ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ, ΕΞΟΥΣΙΕΣ, ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:

16.1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:
16.1.1 Μέσα σε 3 µέρες από την εκλογή τους, τα µέλη του νέου
∆ιοικητικού Συµβουλίου συνέρχονται και εκλέγουν µεταξύ τους µε
µυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραµµατέα,
Ταµία και Εισπράκτορα και 2 Συµβούλους.
16.1.2 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα
4 από τα 7 µέλη του.
16.1.3 Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που απουσιάζει από 3
συνεχείς συνεδριάσεις χωρίς εύλογη αιτία, εκπίπτει αυτόµατα από
τη θέση του.
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16.1.4 Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο κενούνται θέσεις µελών
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ο αριθµός των µελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου συµπληρώνεται από τους επιλαχόντες κατά την εκλογή
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
•

Νοείται περαιτέρω, ότι µη υπαρχόντων επιλαχόντων, τόσο για
τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, όσο και για τους
σκοπούς του άρθρου 27, συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση,
για εκλογή των νέων µελών που θα συµπληρώσουν τον αριθµό
των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

16.1.4.1. Η θητεία των νέων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, είτε
προέρχονται από τους επιλαχόντες, είτε εκλέγονται από
Έκτακτη Γενική Συνέλευση για συµπλήρωση του αριθµού των
µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, λήγει µε τη λήξη της θητείας
των υπολοίπων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
16.1.4.2. Σε περίπτωση που θα κενωθούν.
16.1.4.3. Τέσσερεις (4) ή περισσότερες από τις επτά θέσεις των µελών
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που προέρχονται από το σύνολο των
τακτικών µελών του Συνδέσµου, συγκαλείται Έκτακτη Γενική
Συνέλευση , κατά την οποία χωρεί αναπληρωµατική εκλογή για
συµπλήρωση

του

αριθµού

των

µελών

του

∆ιοικητικού

Συµβουλίου που προέρχονται από το σύνολο των Τακτικών
µελών του Συνδέσµου.
16.1.4.4 Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που εκλέγεται µε βάση το
άρθρο 16.1.4.2. θα λήγει την ηµεροµηνία που θα έληγε η θητεία
του προηγούµενου ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
16.1.5. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συνδέσµου:
16.1.5.1 έχει τη γενική ευθύνη για όλα τα θέµατα του Συνδέσµου µέσα στα
πλαίσια των σκοπών του, των προνοιών του καταστατικού και των
αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων του,
16.1.5.2 αποφασίζει για τη σύσταση αναγκαίων επιτροπών και τις
αρµοδιότητες τους,
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16.1.5.3 αναθέτει σε µέλη του ή άλλα µέλη του Συνδέσµου ειδικά
καθήκοντα,
16.1.5.4 αποφασίζει τη σύγκληση Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης
16.1.5.5 εγκρίνει την έκθεση των πεπραγµένων και την εξηλεγµένη
Κατάσταση Λογαριασµών, προτού τεθεί ενώπιον της Γενικής
Συνέλευσης
16.1.5.6 µεριµνά για την εφαρµογή και τήρηση των προνοιών του
παρόντος καταστατικού και αποφασίζει επί οποιουδήποτε
ασαφούς σηµείου.
16.1.6 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συνδέσµου συνεδριάζει τακτικά µια
φορά τον µήνα και έκτακτα όταν το ζητήσει ο Πρόεδρος ή ο
Γενικός Γραµµατέας ή όταν το ζητήσουν 4 από τα µέλη του για
την εξέταση επείγοντος ζητήµατος.
16.1.7 Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
επικυρώνονται στην αµέσως επόµενη συνεδρία του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γενικό
Γραµµατέα.
16.1.8 Γραπτή ειδοποίηση που καθορίζει την ηµέρα, την ώρα και τον τόπο
που θα πραγµατοποιηθεί η συνεδρίαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, αποστέλλεται µαζί µε την ηµερήσια διάταξη από το
Γενικό Γραµµατέα στα υπόλοιπα µέλη του, 5 τουλάχιστον ηµέρες
προηγουµένως, εκτός αν τα θέµατα που θα το απασχολήσουν
χαρακτηρίζονται ως επειγούσης φύσεως.

ΑΡΘΡΟ 17

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ:

17.1 O Πρόεδρος:
17.1.1 προεδρεύει και κατευθύνει τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης
και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος Καταστατικού
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17.1.2 διευθύνει τη διεξαγωγή των εργασιών του Συνδέσµου
17.1.3 καλεί µε το Γενικό Γραµµατέα τις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, καθορίζοντας από κοινού τα θέµατα που θα
συζητηθούν
17.1.4 καθοδηγεί και εποπτεύει όλες τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες
του Συνδέσµου, µέσα στα πλαίσια των σκοπών του και των
αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου
17.1.5 συνυπογράφει µε το Γενικό Γραµµατέα τα πρακτικά των
συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 18

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΥ:

18.1 Ο Αντιπρόεδρος βοηθεί τον Πρόεδρο στην εκτέλεση των
καθηκόντων του και τον αναπληρεί µε πλήρες δικαίωµα, εξουσίες
και καθήκοντα σε περίπτωση απουσίας του.

ΑΡΘΡΟ 19

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ:

19.1 Ο Γενικός Γραµµατέας:
19.1.1 τηρεί Μητρώο Τακτικών Μελών και Μητρώο Προσωρινών Μελών,
σύµφωνα µε τους Περί Συντεχνιών Κανονισµούς
19.1.2 τηρεί βιβλίον Πρακτικών, στο οποίο καταχωρούνται πλήρως και
επακριβώς όλες οι αποφάσεις των Τακτικών και Εκτάκτων Γενικών
Συνελεύσεων και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
19.1.3 καλεί µε τον Πρόεδρο τις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου καθορίζοντας από κοινού τα θέµατα που θα συζητηθούν
και συνυπογράφει µε τον Πρόεδρο τα Πρακτικά των συνεδριάσεων
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
19.1.4 διεξάγει την αλληλογραφία του Συνδέσµου, τηρεί αρχεία για όλα
τα σχετικά έγγραφα κι επιστολές, είναι υπεύθυνος για την όλη
γραφειακή εργασία του Συνδέσµου και θέτει ενώπιον του
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∆ιοικητικού Συµβουλίου κάθε ζήτηµα που υποβάλλεται σ’ αυτόν ή
περιέρχεται σε γνώση του
19.1.5 αποστέλλει στον Έφορο Συντεχνιών τα απαιτούµενα από τον Περί
Συντεχνιών Νόµο έγγραφα.

ΑΡΘΡΟ 20

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑ:

20.1 Ο Ταµίας:
20.1.1 τηρεί βιβλίον Ταµείου στο οποίο καταχωρεί τακτικά όλες τις
εισπράξεις και πληρωµές. Tηρεί δε πλήρεις και ακριβείς
λογαριασµούς για όλα τα χρηµατικά ποσά που λαµβάνονται από
αυτόν και δαπανώνται για λογαριασµό του Συνδέσµου
20.1.2 εισπράττει οποιοδήποτε εισόδηµα του Συνδέσµου και εκδίδει
αριθµηµένη διπλότυπη απόδειξη, όπως φαίνεται στο Παράρτηµα Ι,
αντίγραφο της οποία παραµένει στο στέλεχος
20.1.3 επίσης για οποιαδήποτε πληρωµή εκδίδει αριθµηµένη διπλότυπη
απόδειξη όπως φαίνεται στο Παράρτηµα II, αντίγραφο της οποίας
παραµένει στο στέλεχος.
20.1.4 είναι υπεύθυνος για την είσπραξη, τη δαπάνη, φύλαξη ή έλεγχο
των κεφαλαίων ή των χρηµάτων του Συνδέσµου, υποχρεούται δε να
παρέχει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο όποτε του ζητηθεί, ακριβείς και
αληθείς λογαριασµούς, για το υπόλοιπο ποσό, καθώς και για τα
εµπεπιστευµένα υπό την φύλαξη του ή έλεγχον του γραµµάτια,
χρεόγραφα και άλλα περιουσιακά στοιχεία του Συνδέσµου
20.1.5 τηρεί βιβλίο Περιουσίας στο οποίο καταγράφεται λεπτοµερώς η
περιουσία του Συνδέσµου και η αξία της
20.1.6 καταθέτει στο όνοµα του Συνδέσµου και σε τράπεζα της έγκρισης
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τα εισπραχθέντα ποσά, αλλά δεν
µπορεί να αποσύρει χρήµατα χωρίς την υπογραφή και του Προέδρου
20.1.7 παραδίδει, µετά τον έλεγχον των λογαριασµών και κατόπιν
εντολής του ∆ιοικητικού Συµβουλίου οτιδήποτε έχει στην κατοχή ή
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υπό τον έλεγχον του, στον αντικαταστάτη του ή τον Πρόεδρο
20.1.8 εφοδιάζει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο οποτεδήποτε του ζητηθεί µε τα
της οικονοµικής κατάστασης του Συνδέσµου ή κατά την παραίτηση
του ή κατά τη Γενική Συνέλευση ή οποτεδήποτε το ζητήσει η Γενική
Συνέλευση ή το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και δίδει ακριβή και αληθή
λογαριασµό για όλες τις εισπράξεις και πληρωµές που έγιναν από
αυτόν, καθώς και για το υπόλοιπο των χρηµάτων στην κατοχή του
και για οποιαδήποτε άλλη περιουσία, η οποία του ενεπιστεύθη κατά
την ηµέρα που ανέλαβε καθήκοντα ή την ηµεροµηνία των
τελευταίων λογαριασµών οποιαδήποτε από αυτές είναι η τελευταία.
20.2.0 Ο εισπράκτορας
20.2.1 Ο Εισπράκτορας βοηθεί τον Ταµία στην είσπραξη των συνδροµών
και άλλων εσόδων του συνδέσµου έναντι αποδείξεων του
Συνδέσµου

ΑΡΘΡΟ 21

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ:

21.1 Oποιοδήποτε πρόσωπο έχει έννοµο συµφέρον στα κεφάλαια του
Συνδέσµου, µπορεί µετά από αίτηση του στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο,
να εξετάζει τα βιβλία και τους λογαριασµούς του Συνδέσµου, πλην
του Μητρώου Μελών, αφού προηγουµένως ληφθεί η έγκριση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου.
21.2 Οποιοδήποτε µέλος του Συνδέσµου µπορεί να επιθεωρήσει όλα τα
βιβλία του Συνδέσµου µετά από έγκριση γραπτής αίτησης του προς
στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 22

ΕΛΕΓΚΤΕΣ:

22.1 Η τακτική Γενική Συνέλευση διορίζει κάθε τρία χρόνια ως Ελεγκτή
(ή Ελεγκτές) προσοντούχο λογιστή ή κάτοχο πιστοποιητικού
αρµοδιότητας που εκδόθηκε από το Γενικό Λογιστή της
∆ηµοκρατίας, σύµφωνα µε τους Περί Συντεχνιών Κανονισµούς.
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22.2 Ο Ελεγκτής (ή οι Ελεγκτές) δεν µπορεί να είναι µέλος του
Συνδέσµου.
22.3 Ο Ελεγκτής (ή οι Ελεγκτές) πρέπει να τύχει της έγκρισης του
Εφόρου Συντεχνιών.
22.4 Ο Ελεγκτής (ή οι Ελεγκτές) έχει εξουσία να ελέγχει τα βιβλία και
λογαριασµούς του Συνδέσµου, σύµφωνα µε τον Περί Συντεχνιών
Νόµο και τους Περί Συντεχνιών Κανονισµούς.

ΑΡΘΡΟ 23

ΜΥΣΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ:

23.1 Οι αποφάσεις των µελών του Συνδέσµου για τα πιο κάτω ζητήµατα,
λαµβάνονται µε µυστική ψηφοφορία:
23.1.1 αλλαγή της επωνυµίας
23.1.2 συγχώνευση µε άλλη συντεχνία
23.1.3 προσχώρηση σε Οµοσπονδία ή Συνοµοσπονδία ή ίδρυση
Οµοσπονδίας ή Συνοµοσπονδίας
23.1.4 διάλυση του Συνδέσµου
23.1.5 εκλογή αντιπροσώπων σε Οµοσπονδία ή Συνοµοσπονδία
23.1.6 εκλογή αξιωµατούχων
23.1.7 επιβολή αναγκαστικών εισφορών
23.1.8 τροποποίηση του καταστατικού
23.2 Οι αποφάσεις των µελών του Συνδέσµου που επηρεάζονται από
εργατική διαφορά σε ζητήµατα που αφορούν την συµµετοχή σε
οποιαδήποτε ανταπεργία (Lock-Out), η οποία υπόκειται στην έγκριση
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, λαµβάνονται επίσης µε µυστική
ψηφοφορία.

ΑΡΘΡΟ 24

ΤΡΟΠΟΠΟIΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤAΤΙΚΟΥ:

24.1 Το παρόν καταστατικό, πλην του άρθρου 25 µε τις προβλεπόµενες
ειδικές πλειοψηφίες, µπορεί να τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί µετά
από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαµβάνεται µε µυστική
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ψηφοφορία και µε απλή πλειοψηφία των παρευρισκοµένων µελών
που έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις
προς το Σύνδεσµο.
ΑΡΘΡΟ 25

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ:

25.1 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για αλλαγή της επωνυµίας του
Συνδέσµου Εργολάβων Οικοδοµών Κύπρου, λαµβάνεται µε µυστική
ψηφοφορία και µε πλειοψηφία των 2/3 (δύο τρίτων) του ολικού
αριθµού των µελών του Συνδέσµου.
25.2 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για συγχώνευση µε άλλο
Σύνδεσµο, λαµβάνεται µε µυστική ψηφοφορία και µε πλειοψηφία των
2/3 (δύο τρίτων) τουλάχιστον των εχόντων δικαίωµα ψήφου µελών.
25.3 Απόφαση

της

Γενικής

Συνέλευσης

για

τροποποίηση

ή

αντικατάσταση του άρθρου 4 λαµβάνεται µε µυστική ψηφοφορία και
µε πλειοψηφία των 2/3 (δύο τρίτων) των παρευρισκοµένων που
έχουν δικαίωµα ψήφου µελών.
25.4 Απόφαση

της

Γενικής

Συνέλευσης

για

τροποποίηση

ή

αντικατάσταση του άρθρου 25 λαµβάνεται µε µυστική ψηφοφορία
και µε πλειοψηφία των 2/3 (δυο τρίτων) του ολικού αριθµού των
µελών του Συνδέσµου.
ΑΡΘΡΟ 26

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ:

26.1 Η ερµηνεία του παρόντος καταστατικού εναπόκειται στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο του Συνδέσµου, το οποίο µπορεί να αποφασίσει και για
οποιοδήποτε ζήτηµα που δεν προβλέπεται από το παρόν
καταστατικό.
26.2 Η ερµηνεία του καταστατικού σύµφωνα µε την παράγραφο 26.1 πιο
πάνω, ή οποιαδήποτε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν
µπορεί σε καµµιά περίπτωση να αντίκειται στο νόµο ή στις πρόνοιες
του παρόντος καταστατικού ή στις αποφάσεις των Γενικών
Συνελεύσεων.
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ΑΡΘΡΟ 27

ΠΑΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:

27.1 Οποιοδήποτε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου παύεται µετά από
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαµβάνεται µε απλή
πλειοψηφία για τους πιο κάτω λόγους:
27.1.1 επανειληµµένη αµέλεια καθήκοντος, δολιότητα, κατάχρηση
εξουσίας, άρνηση εκτέλεσης των αποφάσεων των Γενικών
Συνελεύσεων και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
27.1.2 οποιαδήποτε άλλη αιτία, την οποία η Γενική Συνέλευση των µελών
του Συνδέσµου θεωρεί επαρκή και ορθή για το συµφέρον του
Συνδέσµου.
27.2 Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, το οποίο εκπροσωπεί
Εργοληπτική Εταιρεία σύµφωνα µε την παράγραφο 14.9 του άρθρου
14 του παρόντος καταστατικού, παύει να είναι µέλος του
∆ιοικητικού Συµβουλίου, όταν:
27.2.1 η εξουσιοδότηση της Εργοληπτικής Εταιρείας που εκπροσωπεί,
ανακληθεί ή
27.2.2 το εν λόγων µέλος αποχωρήσει από την Εργοληπτική Εταιρεία.
27.3 Σε περίπτωση που το παυθέν µέλος κατέχει θέση όπως αναφέρεται
στο άρθρο 16.1.1, τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συνέρχονται
και ανακαταρτίζονται σε σώµα µε µυστική ψηφοφορία σύµφωνα µε
την παρ. 16.1.1 του άρθρου 16.
27.4 Μέλος το οποίο παύεται σύµφωνα µε τις παραγράφους 27.1 και 27.2
πιο πάνω, οφείλει να παραδώσει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, όλα τα
βιβλία, έγγραφα, χρήµατα και οποιαδήποτε άλλη περιουσία του
Συνδέσµου που κατέχει κατά το χρόνο της παύσης ή έκπτωσης από
του αξιώµατος του.

ΑΡΘΡΟ 28

∆ΙΑΛΥΣΗ:

28.1 Ο Σύνδεσµος Εργολάβων Οικοδοµών Λεµεσού διαλύεται όταν:
28.1.1 τα µέλη του περιοριστούν σε λιγότερα από 20, ή
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28.1.2 τούτο αποφασισθεί από Γενική Συνέλευση των µελών του, που
έχει συγκληθεί ειδικά για το σκοπό αυτό, µε µυστική ψηφοφορία,
εφ’ όσον οι αρνητικές ψήφοι είναι λιγότερες από 20.
28.2 Τα διαθέσιµα κατά τον χρόνο της διάλυσης κεφάλαια θα διατεθούν,
µετά την εκπλήρωση όλων των οικονοµικών υποχρεώσεων του
Συνδέσµου, σε ευαγή ιδρύµατα.
28.3 Μέσα σε 14 ηµέρες από τη διάλυση, αποστέλλεται στον Έφορο
Συντεχνιών γνωστοποίηση της διάλυσης, υπογραµµένη από το
Γενικό Γραµµατέα και τον Ταµία του Συνδέσµου.
ΑΡΘΡΟ 29

Ι∆ΡΥΣΗ:

29.1 Ο Σύνδεσµος Εργολάβων Οικοδοµών Λεµεσού ιδρύθηκε την 17η
∆εκεµβρίου 1961.
29.2 Ο Σύνδεσµος ενεγράφη σύµφωνα µε τις διατάξεις του Περί
Συντεχνιών Νόµου στις 15 Οκτωβρίου 1962.
29.3 Το παρόν καταστατικό εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του
Συνδέσµου στις 22 Οκτωβρίου 2010.
ΑΡΘΡΟ 30

ΣΦΡAΓI∆Α ΛΑΒΑΡΟ:

30.1 Ο Σύνδεσµος Εργολάβων Οικοδοµών Λεµεσού έχει δική του
σφραγίδα µε την πιο πάνω επωνυµία.
ΑΡΘΡΟ 31

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ:

31.1 Οι επόµενες εκλογές για ανάδειξη νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου, θα
πραγµατοποιηθούν µετά τη λήξη της θητείας του υφιστάµενου
∆ιοικητικού Συµβουλίου και σύµφωνα µε τις πρόνοιες του παρόντος
καταστατικού που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση στις 30
Οκτωβρίου 1998.
Για λόγους συντονισµού των εκλογικών διαδικασιών µε όλους τους
Επαρχιακούς Συνδέσµους των Εργολάβων και της Οµοσπονδίας
Συνδέσµων Εργολάβων Οικοδοµών Κύπρου, και το διορισµό µελών
µας στο Συµβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών, σε
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Ηµικρατικούς Οργανισµούς και άλλα σώµατα, η θητεία του Νέου
∆ιοικητικού Συµβουλίου που θα εκλεγεί στην Εκλογική Γενική
Συνέλευση του 2009 θα έχει µειωµένη διάρκεια και θα λήγει το
πρώτο τρίµηνο του 2012.
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ΠAPAPTHMA I
(ΑΡΘΡΟ 21)
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ EΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ ΛΕΜΕΣΟY
ΣΤΥΓΟΣ 45, ΑΓΙΑ ΦΥΛΑ, 3117 ΛΕΜΕΣΟΣ, ΤΗΛ. 25 352586

ΣΥN∆ΕΣMOΣ ΕΡΓOΛΑΒΩΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ
Γωνία Γλάδστωνος & Μεσολογγίου, 3ος Όροφος, CY-3032 Λεµεσός
Τηλ.: 25352586, Φαξ: 25340708
Aρ. Μητρ. Φ.Π.Α. 90000058 S

∞¶O¢∂π•∏ ∂π™¶ƒ∞•∏™

No

Πήραµε από ....................................................................................................................................................................
το ποσό των Ευρώ .........................................................................................................................................................
σεντ ......................................................................................................................................
(α) Για Συνδροµή Έτους ....................................................................................................
(β) Για Εισπράξεις επί τοις 0/00 .......................................................................................
(γ) Για Πώληση Συµβολαίου ..............................................................................................
(δ) Ένσηµο OΣEOK ...........................................................................................................
(ε) Τέλος ΟΣΕΟΚ ...........................................................................................................
(στ) Για Αυξήσεις Εργατικών ...............................................................................................
(ζ) Για Φ.Π.Α. ......................................................................................................................
OΛΙΚO ..............................................
Λεµεσός ...................................................................
Αρ. Επιταγής / Μετρητά ..........................................

ª ..............................
ª ..............................
ª ..............................
ª ..............................
ª ..............................
ª ..............................
ª ..............................
ª ..............................
ª ________________
..............................

Ο ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑΣ
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ΠAPAPTHMA II
(ΑΡΘΡΟ 21)
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ ΠΛHPΩMHΣ

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ EΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ ΛΕΜΕΣΟY
ΣΤΥΓΟΣ 45, ΑΓΙΑ ΦΥΛΑ, 3117 ΛΕΜΕΣΟΣ, ΤΗΛ. 25 352586

ΣΥN∆ΕΣMOΣ
ΕΡΓOΛΑΒΩΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ
ΛΕΜΕΣΟΥ
ΑΠO∆ΕΙΞΗ EΞO∆ΩN

No

f

O υποφαινόµενος ..............................................................................................
από ................................................. πήρα από το Σύνδεσµο Εργοληπτών
Οικοδοµικών

Επιχειρήσεων

Λεµεσού

το

ποσό

των

Ευρώ

a ........................................................ σεντ .......................................................

για ......................................................................................................................
............................................................................................................................
Ηµεροµηνία ................................
Ο ΠΛΗΡΩΣΑΣ

Ο ΛΑΒΩN
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