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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI) CYPRUS CHAPTER 

 

 

Στο παρόν Καταστατικό –  

 

«Αντιπρόεδρος» σημαίνει τον αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου από καιρό σε καιρό και 

εφόσον υπάρχει τέτοια θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο.  

 

«Αξιόπιστο  

Μέλος»   σημαίνει μέλος το οποίο -   

(i) είναι μέλος του PMI και του Σωματείου και έχει εκπληρώσει τις οικονομικές 

του υποχρεώσεις  

(ii) δεν εμπλέκεται σε διαφορά και/ή παράπονο που εξετάζεται από το Σωματείο,  

(iii) δεν εμπλέκεται σε διαφορά και/ή παράπονο που εξετάζεται από το ΡΜΙ στο 

πλαίσιο του προγράμματος Επίλυσης Διαφορών (Conflict Resolution 

program) του ΡΜΙ (καλύπτει διαμεσολάβηση, διαιτησία και δικαστική 

διαδικασία), και  

(iv) δεν εμπλέκεται σε υπόθεση που εξετάζεται από την Επιτροπή Δεοντολογίας 

του PMI (PMI Ethics Review Committee).  

 

 «Γενική  

Συνέλευση» σημαίνει τη γενική συνέλευση του Σωματείου.  

 

«Διοικητικό 

Συμβούλιο» σημαίνει το διοικητικό συμβούλιο του Σωματείου από καιρό σε καιρό.  

 

«Μητρώο» σημαίνει το μητρώο μελών του Σωματείου.  

 

«Νόμος» σημαίνει τον περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμο του 1972 ή οποιοδήποτε νόμο 

που τον αντικαθιστά ή τον τροποποιεί. 

 

«Σύμβουλος» σημαίνει σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου από καιρό σε καιρό.  

 

«Σωματείο»  σημαίνει το PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI) CYPRUS CHAPTER. 

 

«Πρόεδρος» σημαίνει τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου από καιρό σε καιρό.  

 

  

«ΡΜΙ» σημαίνει το Project Management Institute, Inc., μη-κερδοσκοπικό οργανισμό που 

εγγράφηκε στο Ντέλαγουεαρ στις Η.Π.Α., στις  3/10/1969. 

 

«ΡΜΙ Cyprus 

Chapter 

Bylaws» σημαίνει το καταστατικό το οποίο διέπει τη σχέση μεταξύ του Σωματείου και του 

PMI, η τελευταία έδοση του οποίου βρίσκεται αναρτημενη στην ιστοσελίδα του 

Σωματείου στον ιστότοπο https://www.pmi.org/chapters/cyprus. 

 

 

https://www.pmi.org/chapters/cyprus
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Άρθρο 1 

Επωνυμία και Έδρα Σωματείου 

 

Ιδρύεται μη κυβερνητικό, μη κερδοσκοπικό, επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία PROJECT 

MANAGEMENT INSTITUTE (PMI) CYPRUS CHAPTER, με έδρα την Καλογραιών 21, 1021 

Καϊμακλί, Λευκωσία.  

 

 

Άρθρο 2 

Σκοποί Σωματείου 

 

2.1  Οι σκοποί για τους οποίους ιδρύεται το Σωματείο είναι:  

 

(α) Να προωθήσει και να αναπτύξει την πρακτική, επιστήμη και το επάγγελμα της 

διοίκησης έργων (project management) στην Κύπρο με συνειδητό και ενεργό τρόπο.  

 

(β) Να ενισχύσει τον επαγγελματισμό στο επάγγελμα της διοίκησης έργων.  

 

(γ)  Να συμβάλει στην ποιότητα και το εύρος της διοίκησης έργων.  

 

(δ)  Να τονώσει την κατάλληλη διεθνή εφαρμογή της διοίκησης έργων προς όφελος του 

ευρύτερου κοινού.  

 

(ε) Να προωθήσει μια αναγνωρισμένη πλατφόρμα για την ελεύθερη ανταλλαγή ιδεών, 

εφαρμογών και λύσεων σε θέματα διοίκησης έργων μεταξύ των μελών του 

Σωματείου και άλλων ενδιαφερόμενων προσώπων που ασχολούνται με την διοίκηση 

έργων.  

 

(στ) Να προσδιορίσει και να προωθήσει τις θεμελιώδεις αρχές της διοίκησης των έργων 

και να προωθήσει το σύνολο των γνώσεων για την επιτυχής διοίκηση έργων. 

 

(ζ) Να προσφέρει πλαίσιο για επαγγελματική δικτύωση και κοινωνική συναναστροφή 

μεταξύ των μελών του Σωματείου.  

 

(η) Να διοργανώσει μαθήματα, σεμινάρια, συνέδρια και επιτροπές με σκοπό να 

συνεισφέρει στην επαγγελματική ανάπτυξη των μελών του Σωματείου και του 

κοινού.  

 

 

Άρθρο 3 

Μέλη – Εγγραφή Μελών 

 

3.1 Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε  τακτικά, φοιτητές και συνταξιούχους.   

 

3.2 Ως μέλη του Σωματείου μπορούν να εγγραφούν μόνο πρόσωπα που είναι ήδη μέλη του 

PMI.  

 

3.3 Έκαστο μέλος λαμβάνει την αντίστοιχη ιδιότητα μέλους (μεταξύ τακτικών, φοιτητών ή 

συνταξιούχων) με αυτή που διατηρεί στο ΡΜΙ.  

 

3.4 Η ιδιότητα μέλους είναι εθελοντική και είναι ανοιχτή σε οποιοδήποτε πρόσωπο που  πληροί 

τις προϋποθέσεις εγγραφής και που ενδιαφέρεται να προωθήσει τους σκοπούς του 
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Σωματείου, ανεξαρτήτως φυλής, θρησκεύματος, χρώματος, ηλικίας, το φύλου, 

οικογενειακής κατάστασης, εθνικής καταγωγής, θρησκείας, ή σωματικής ή διανοητικής 

αναπηρίας.  

 

3.5 Οποιοδήποτε πρόσωπο πληροί της προϋποθέσεις για εγγραφή που αναγράφονται στα άρθρα 

3.2- 3.4 ανωτέρω δύναται να υποβάλει αίτηση για εγγραφή στο Σωματείο. Η αίτηση για 

εγγραφή γίνεται μέσω της διεθνούς διαδικτυακής ιστοσελίδας του ΡΜΙ www.pmi.org  ή σε 

οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή ιστοσελίδα που δυνατόν να καθοριστεί από το ΡΜΙ.   

 

 

3.6 Η εγγραφή γίνεται με την καταχώρηση του ονόματος και των στοιχείων του νέου μέλους 

στο Μητρώο.  

 

3.7 Αποτελεί προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της εγγραφής όπως τα προτιθέμενα μέλη 

καταβάλουν την εκάστοτε ετήσια συνδρομή του Σωματείου (όπως ορίζεται στο άρθρο 6.1.2 

παρόντος του Καταστατικού) στο ΡΜΙ για να εγγραφούν ως μέλη του Σωματείου.  

 

 

Άρθρο 4 

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μελών 

 

4.1 Τα μέλη του Σωματείου έχουν ίσα δικαιώματα.  

 

4.2 Η ιδιότητα του μέλους δεν επιδέχεται αντιπροσώπευση και δεν μεταβιβάζεται.  

 

4.3 Τα Αξιόπιστα Μέλη δικαιούνται:  

 

4.3.1 Να λαμβάνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις.  

 

4.3.2 Να λαμβάνουν μέρος στις ψηφοφορίες για λήψη αποφάσεων, να λαμβάνουν τον 

λόγο για κάθε θέμα και να ενημερώνονται επί των πρακτικών των Γενικών 

Συνελεύσεων.  

 

4.3.3 Να εκλέγουν και να εκλέγονται.  

 

4.4 Κάθε μέλος υποχρεούται:  

 

4.4.1 Να σέβεται και να εργάζεται για τους σκοπούς του Σωματείου και να παρίσταται 

τακτικά σε οποιεσδήποτε εκδηλώσεις και συγκεντρώσεις του Σωματείου που 

οργανώνονται για προώθηση των σκοπών αυτών. 

 

4.4.2 Να σέβεται και να δεσμεύεται από το Καταστατικό του Σωματείου και να ακολουθεί 

τις οδηγίες της Γενικής Συνέλευσης σε θέματα που αφορούν το Σωματείο. 

 

4.4.3 Να γνωστοποιεί οποιαδήποτε αλλαγή της διεύθυνσης του ούτως ώστε να μπορεί να 

γίνει η δέουσα καταχώρηση στο Μητρώο. 

 

4.4.4 Να καταβάλλει την ετήσια συνδρομή του (όπως ορίζεται στο άρθρο 6.1.2 παρόντος 

του Καταστατικού) εντός του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους καθώς και την ετήσια 

συνδρομή του ΡΜΙ στο ΡΜΙ μέσω της διεθνούς διαδικτυακής ιστοσελίδας του ΡΜΙ 

www.pmi.org. Σε περίπτωση όπου μέλος παραιτηθεί ή αποβληθεί για εύλογο λόγο, 

οι ετήσιες συνδρομές σχετικά με το Σωματείο και το ΡΜΙ δεν θα του επιστραφούν.   

http://www.pmi.org/
http://www.pmi.org/
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4.5 Όλα τα μέλη κυβερνώνται από και πρέπει να τηρούν τους εσωτερικούς κανονισμούς 

(bylaws) του ΡΜΙ και του Σωματείου, να συμμορφώνονται με τα PMI Cyprus Chapter 

Bylaws καθώς και όλες τις πολιτικές, διαδικασίες, κανονισμούς και οδηγίες που 

καταρτίζονται νόμιμα από αυτά, που συμπεριλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στο 

κώδικα δεοντολογίας του ΡΜΙ και που κοινοποιείται στα μέλη από καιρό σε καιρό.   

 

 

 

 

Άρθρο 5 

Παραίτηση και Αποβολή Μελών 

 

5.1 Οποιοδήποτε μέλος μπορεί να παραιτηθεί από το Σωματείο δίνοντας γραπτή ειδοποίηση 

στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η γραπτή παραίτηση δεν θεωρείται δεόντως υποβληθείσα παρά 

μόνο αν παραδοθεί προσωπικά σε οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σταλεί 

δια διπλοσυστημένης επιστολής στην εγγεγραμμένη διεύθυνση του Σωματείου. 

 

5.2 Μέλος μπορεί να αποβληθεί όταν συντρέχει ένας από τους ακόλουθους λόγους: 

 

(i) Αν οι δραστηριότητες του μέλους έχουν καταστεί επιζήμιες για τα συμφέροντα και 

τις επιδιώξεις του Σωματείου.  

 

(ii) Εάν το μέλος επιδεικνύει αντισυναδελφική ή αντιδεοντολογική συμπεριφορά. 

 

(iii) Εάν το μέλος παύσει να αποδέχεται τους σκοπούς ή το Καταστατικό του Σωματείου, 

ή συστηματικά παραβιάζει πρόνοιες του Καταστατικού.  

 

(iv) Τηρουμένων των προνοιών του άρθρου 5.9 του παρόντος Καταστατικού, εάν το 

μέλος παραλείπει να καταβάλει τις συνδρομές του και τις λοιπές οικονομικές 

υποχρεώσεις του προς το Σωματείο και/ή το ΡΜΙ. 

 

(v) Εάν το μέλος παύσει, για οποιοδήποτε λόγο, να είναι μέλος του ΡΜΙ.  

 

5.3 Κανένα μέλος δεν αποβάλλεται από το Σωματείο παρά μόνο με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου και αφού του δοθεί η ευκαιρία να ακουστεί. 

 

5.4 Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στο μέλος 

το οποίο κατηγορείται για συμπεριφορά η οποία μπορεί να επιφέρει την αποβολή του από 

το Σωματείο σχετικά με τον τόπο και την ημερομηνία ακρόασης των θέσεων του μέλους το 

οποίο κατηγορείται. Η εν λόγω γνωστοποίηση δίδεται στο μέλος με διπλοσυστημένη 

επιστολή στην διεύθυνση του μέλους που είναι καταχωρημένη στο Μητρώο. 

 

5.5 Η απόφαση για την αποβολή του μέλους λαμβάνεται με πλειοψηφία των παριστάμενων 

κατά την ακρόαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που τα παριστάμενα 

μέλη είναι λιγότερα από τρία, η ακρόαση των θέσεων του μέλους αναβάλλεται σε χώρο και 

τόπο που θα ορίσει ο εκάστοτε Πρόεδρος του Σωματείου. Το Διοικητικό Συμβούλιο 

λαμβάνει την απόφαση για αποβολή με απόλυτη πλειοψηφία. 

 

5.6 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να επιφυλάξει την απόφαση του για οποιοδήποτε χρονικό 

διάστημα, όχι όμως περισσότερο των τριών μηνών. Σε περίπτωση που δεν εκδοθεί απόφαση 
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εντός τριών μηνών τότε το μέλος απαλλάσσεται των κατηγοριών και δεν μπορεί να 

κατηγορηθεί ξανά για τα ίδια παραπτώματα. 

 

5.7 Μέλος που αποβλήθηκε βάσει των προνοιών του παρόντος άρθρου δε δύναται να υποβάλει 

αίτηση να επανεγγραφεί σαν μέλος πριν την πάροδο τουλάχιστον ενός έτους από τη 

διαγραφή του. 

 

5.8 Κάθε μέλος το οποίο παύει να είναι μέλος χάνει οποιαδήποτε προνόμια και δικαιώματα τα 

οποία επωφελείτο υπό την ιδιότητα του ως μέλος του Σωματείου. 

 

5.9 Μέλη που παραλείπουν να καταβάλουν την ετήσια συνδρομή στο Σωματείο και/ή στο ΡΜΙ 

όταν αυτή καθίσταται πληρωτέα θα θεωρούνται ως ‘μέλη παραβάτες’ και το όνομα τους θα 

αφαιρείται από το Μητρώο για περίοδο ενός (1) μήνα. Σε περίπτωση που τα μέλη 

παραβάτες καταβάλουν πλήρως την ετήσια συνδρομή στο Σωματείο και στο ΡΜΙ εντός του 

ενός (1) μηνός από την ημερομηνία κατή την οποία το όνομα τους έχει αφαιρεθεί από το 

Μητρώο τότε το όνομα τους αποκαθίσταται στο Μητρώο.    

 

 

Άρθρο 6 

Οικονομικοί Πόροι 

 

6.1 Οι πόροι του Σωματείου είναι: 

 

6.1.1 Οι εγγραφές καινούριων μελών.  

 

6.1.2 H ετήσια συνδρομή μελών είναι 25 USD και δύναται να μεταβληθεί μόνο με 

τροποποίηση του Καταστατικού.  

 

6.1.3 Οι δωρεές, εισφορές, κληροδοσίες, παροχές και δωρεές των μελών ή φίλων του 

Σωματείου.  

 

6.1.4 Οι εισφορές και οποιαδήποτε βοηθήματα από οργανισμούς και ιδρύματα της 

Κύπρου και του εξωτερικού και κρατικές υπηρεσίες.  

 

6.1.5 Τα έσοδα από εκδηλώσεις.  

 

6.1.6 Κάθε άλλο έσοδο που αποκτάται με νόμιμο τρόπο και εξυπηρετεί τους σκοπούς του 

Σωματείου.  

 

6.2 Εκτός του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής μελών, όλες οι εισφορές, 

παροχές και δωρεές προς το Σωματείο θα γίνονται εθελοντικά.  Το Σωματείο δεν 

επιτρέπεται να προβαίνει σε οποιαδήποτε άγρα εισφορών,  παροχών, ή δωρεών. 

 

6.3 Οι πόροι του Σωματείου δύναται να χρησιμοποιηθούν μόνο για την πραγματοποίηση των 

σκοπών του Σωματείου.  

 

 

Άρθρο 7 

Διοικητικό Συμβούλιο 

 

7.1 Η διοίκηση του Σωματείου ασκείται από 6μελέςτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο 

από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, Σύμβουλο Οικονομικών & Διακυβέρνησης, Σύμβουλο 



 

6 

Μάρκετινγκ & Δημόσιων Σχέσεων, Σύμβουλο Επαγγελματικής Ανάπτυξης & Εκπαίδευσης 

και Σύμβουλο Εποπτείας Μελών.τουλάχιστον από τέσσερα (4) μέλη για τις θέσεις του 

Προέδρου, Αντιπροέδρου Διοίκησης / Γραμματέα, Αντιπροέδρου Οικονομικών / Ταμίας και 

Αντιπροέδρου Μελών. Οποιεσδήποτε άλλες θέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο θα 

αποφασίζονται ανάλογα με τις ανάγκες του Σωματείου και τη διαθεσιμότητα 

υποψηφιοτήτων για τις θέσεις αυτές.    

 

7.1.1 Στο Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλεγούν μόνο Αξιόπιστα Μέλη.  

 

7.1.2 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και η 

θητεία του διαρκεί για ένα δύο (12) χρόνοια. Ο Πρόεδρος έχει το καθήκον να προεδρεύει 

του Διοικητικού Συμβουλίου και να ασκεί εξουσίες που είναι συνήθεις για διοικητικά 

στελέχη όπως αυτές καθορίζονται στα άρθρα 8.1, 8.5 και 8.6 του παρόντος Καταστατικού 

 

7.1.3 Οι Αντιπρόεδρος και οι λοιποί Διοικητικοί Σύμβουλοι εκλέγονται από τα μέλη του 

Σωματείου σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος Καταστατικού και η θητεία τους διαρκεί 

για δυο (2) χρόνια. Κανένας Διοικητικός Σύμβουλος δεν δύναται να εκλεγεί για δυο τρεις 

(32) συνεχόμενες θητείες στη ίδια θέση και περισσότερο από δυο τέσσερις (42) 

συνεχόμενες θητείες (δηλαδή οκτώ (48) συνεχόμενα χρόνια) στο Διοικητικό Συμβούλιο 

γενικώς. Αφότου έχουν παρέλθει δυο (2) χρόνια που δεν κατείχε θέση στο Διοικητικό 

Συμβούλιο, οποιοδήποτε μέλος δύναται να θέσει υποψηφιότητα για οποιαδήποτε θέση στο 

Διοικητικό Συμβούλιο.  

 

7.1.4 Οι Αντιπρόεδρος και οι λοιποί Σύμβουλοι υπέχουν ανεξάρτητη λογοδοσία και ευθύνη 

αναφορικά με τη θέση τους προς το συμφέρον των μελών διασφαλίζοντας ότι οι 

δραστηριότητες και οι αποφάσεις τους συνάδουν με το Σωματείο, το παρόν Καταστατικό, 

το όραμα, την αποστολή και τις δηλώσεις του Σωματείου. 

 

7.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει τους όρους και τη διαδικασία των εκλογών και 

υποβάλλει τις προτάσεις του για έγκριση στην Γενική Συνέλευση, η οποία εκλέγει 

Εφορευτική Επιτροπή που αναλαμβάνει την διενέργεια εκλογών σύμφωνα με το άρθρο 14 

του παρόντος Καταστατικού.  

 

7.3 Οι εκλογές για τις θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θα διεξάγονται κάθε δυο (2) χρόνια 

και όλα τα Αξιόπιστα Μέλη του Σωματείου έχουν δικαίωμα ψήφου στις εκλογές.  

 

7.4 Οι υποψήφιοι που έχουν εκλεγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζουν την θητεία τους την 1η  

Ιανουαρίου που ακολουθεί τον χρόνο εκλογής τους και παραμένουν στην θέση τους μέχρις 

ότου να λήξει η θητεία τους ή μέχρι να εκλεγεί καινούριος αρμόδιος Σύμβουλος στην θέση 

εκείνη.  

 

7.5 Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο, ή από τον 

Αντιπρόεδρο Διοίκησης / Γραμματέα μετά από συνεννόηση με τον Πρόεδρο ή με γραπτό 

αίτημα τριών (3) μελών του και υπάρχει απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τα μισά 

μέλη του. Η ειδοποίηση της συνεδρίας μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε τρόπο. 

  

 

7.6 Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει μια (1) ψήφο και οι αποφάσεις λαμβάνονται 

με πλειοψηφία των παρόντων μελών του εκτός όπου προβλέπεται διαφορετικά από το 

παρόν Καταστατικό. Κατά την κρίση του το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να λάβει 

γραπτό συνήθεις ψήφισμα μέσω τηλεδιάσκεψης, η-μηνύματος (email) ή μέσω άλλων 
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νομικά αποδεκτών τρόπων. .Ο Πρόεδρος της συνεδρίας έχει σε περίπτωση ισοψηφίας 

δεύτερη ή νικώσαν ψήφον. 

   

Νοείται ότι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται να συμμετέχει ούτε στη 

συζήτηση ούτε στην ψηφοφορία, εάν η απόφαση που πρόκειται να ληφθεί αφορά την 

επιχείρηση ή σύναψη δικαιοπραξίας ή έγερση ή κατάργηση δίκης μεταξύ του Σωματείου 

και του μέλους ή του συζύγου του ή συγγενή του εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του 

τρίτου βαθμού συγγένειας ή την επιχείρηση δικαιοπραξίας μεταξύ του Σωματείου και 

εταιρείας, προσωπικής ή κεφαλαιουχικής, στην οποία ή στη διοίκηση της οποίας συμμετέχει 

το μέλος ή σύζυγος ή συγγενής αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου 

βαθμού συγγένειας. 

 

7.7 Των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος. 

 

7.8 Σε περίπτωση κατά την οποία οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

καταδικάζεται για οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα, το οποίο ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή 

ηθική αισχρότητα, ο Γενικός Έφορος έπειτα από αίτημα οποιουδήποτε μέλους ή 

αυτεπάγγελτα δύναται να προβεί τάχιστα στη λήψη των απαραίτητων δικαστικών μέτρων 

για την άμεση απομάκρυνση του εν λόγω μέλους από τα καθήκοντα του και την 

αντικατάσταση του προς το σκοπό συμπλήρωσης του προβλεπόμενου αριθμού μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου.  

 

 Νοείται ότι, η εκκρεμότητα οποιασδήποτε διαδικασίας δυνάμει της υποπαραγράφου 

(7.8) ανωτέρω, δεν κωλύει τα υπόλοιπα μέλη από του να ενεργούν και να ασκούν τη 

διοίκηση των τρέχουσων υποθέσεων του Σωματείου και να λαμβάνουν έγκυρες και 

δεσμευτικές αποφάσεις για λογαριασμό του Σωματείου. 

 

7.9 Σε περίπτωση κατά την οποία οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπέσει της 

θέσης του, είτε δυνάμει των προνοιών ανωτέρω, είτε δυνάμει των διατάξεων της εκάστοτε 

εν ισχύ νομοθεσίας και/ή κανονισμών, διορίζεται σε αντικατάσταση του νέο μέλος από το 

Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις ως διατάξεις και/ή πρόνοιες του παρόντος 

καταστατικού. 

 

 

7.57.10Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παρίστανται υποχρεωτικά και μόνο τα μέλη 

του, εξαιρουμένης της περιπτώσεως προσκλήσεως μέλους ή μελών του Σωματείου για την 

συζήτηση ή διευθέτηση θέματος που απασχολεί το Σωματείο χωρίς οι τελευταίοι να έχουν 

δικαίωμα ψήφου. 

 

7.67.11Η ιδιότητα μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου παύει: 

 

(i) Με τη λήξη της θητείας του. 

 

(ii) Με έγγραφη ειδοποίηση παραίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Εκτός εάν η ειδοποίηση παραίτησης ή το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει το χρόνο 

παραίτησης, τότε η παραίτηση θα έχει άμεση ισχύ από την λήψη της ειδοποίησης 

από τον Πρόεδρο.   

 

(iii) Με αποχώρηση λόγω συνδρομής ενός εκ των λόγων του άρθρου 5.2 του παρόντος 

Καταστατικού. 
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(iv) Μετά από απόφαση 2/3 των παρόντων μελών Γενικής Συνέλευσης ή μετά από 

απόφαση 2/3 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παύση του Διοικητικού 

Συμβουλίου, για αιτιολογημένο λόγο σχετικά με την επιχείρηση του Σωματείου. 

 

(v) Όταν Σύμβουλος παύει να είναι Αξιόπιστο Μέλος αναφορικά με το Σωματείο και/ή 

το ΡΜΙ και/ή και τα δυο.   

 

(vi) Με το θάνατο του Συμβούλου.  

 

7.77.12Σε περίπτωση κενωθείσας θέσης πριν από τη καθορισμένη λήξη της θητείας Διοικητικού 

Συμβούλου, ο Πρόεδρος με την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να διορίσει 

διάδοχο για να πληρώσει την κενωθείσα θέση για το υπόλοιπο της θητείας.  

 

7.87.13Σε περίπτωση όπου ο Πρόεδρος δεν είναι σε θέση ή δεν επιθυμεί να ολοκληρώσει την 

τρέχουσα θητεία του, τότε ο εκλεγμένος πρόεδρος για το ακόλουθο έτος (president elect) 

αναλαμβάνει τα καθήκοντα και το αξίωμα του Προέδρου για το υπόλοιπο της θητείας του 

αποχωρισθέντα Προέδρου. 

 

 

Άρθρο 8 

Καθήκοντα Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

 Πρόεδρος 

 

8.1 Ο Πρόεδρος σε συνεργασία με τον Αντιπρόεδρο Διοίκησης / Γραμματέα συγκαλεί το 

Διοικητικό Συμβούλιο, κηρύσσει την έναρξη και λήξη των συνεδριάσεων, διευθύνει τις 

συζητήσεις, υπογράφει τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με τους υπόλοιπους 

παρόντες Συμβούλους, εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφει 

όλα τα έγγραφα και σε συνεργασία με τον Αντιπρόεδρο Οικονομικών / Ταμία όπου 

χρειάζεται και σύμφωνα μα τα άρθρα 8.5-8.6 του παρόντος Καταστατικού. 

 

Αντιπρόεδρος Διοίκησης / Γραμματέας 

 

8.2 Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο.  Το 

Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκχωρεί στον Αντιπρόεδρο μέρος από τις αρμοδιότητες 

του ΠροέδρουΟ Αντιπρόεδρος Διοίκησης / Γραμματέας είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση, 

καταγραφή, διανομή οποιονδήποτε αρχείων, αλληλογραφίας, πρακτικών συναντήσεων και 

σχετικών θεμάτων που αφορούν στο Σωματείο. 

 

Σύμβουλος Αντιπρόεδρος Οικονομικών & Διακυβέρνησης/ Ταμίας 

 

8.3 Ο Σύμβουλος Οικονομικών & Διακυβέρνησης φροντίζει για την εκτέλεση με ακρίβεια της 

ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών 

Συνελεύσεων, εισηγείται τα θέματα, τηρεί τα βιβλία εκτός εκείνα που αφορούν τις 

εισπράξεις και τις πληρωμές και τα πρακτικά των συνεδριάσεων, φυλάσσει την σφραγίδα 

και το αρχείο του Σωματείου.  Επιπρόσθετα ο Σύμβουλος Οικονομικών & Διακυβέρνησης 

επιμελείται  της την αλληλογραφίας και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα που 

απευθύνονται προς τις αρχές και τους ιδιώτες.  Όταν απουσιάζει ή κωλύεται, τον 

αναπληρώνει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από τον 

ίδιο.Αντιπρόεδρος Οικονομικών / Ταμίας είναι υπεύθυνος για την διαχείριση των 

οικονομικών πόρων του Σωματείου και ταυτόχρονα για την διατήρηση και παρουσίαση των 

οικονομικών στοιχείων τα οποία χρειάζονται για την εύρυθμη λειτουργία του Σωματείου 
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σύμφωνα με το Καταστατικό και τους κανονισμούς του Διεθνές Οργανισμού PMI 

International. 

 

8.4 Ο Σύμβουλος Οικονομικών & Διακυβέρνησης τηρεί τους λογαριασμούς και τα ταμειακά 

βιβλία αριθμημένα και θεωρημένα από τον Πρόεδρο, ενεργεί όλες τις εισπράξεις και εκδίδει 

σχετικές αποδείξεις οι οποίες φέρουν με τη σφραγίδα του Σωματείου. Επιπρόσθετα, 

καταθέτει τα χρήματα του Σωματείου στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Σωματείου. 

Αναλαμβάνει χρήματα  από τους τραπεζικούς λογαριασμούς του Σωματείου με επιταγές 

που εκδίδει και υπογράφει ο Πρόεδρος ή ο ίδιος ο Σύμβουλος Οικονομικών & 

Διακυβέρνησης. Δεν μπορεί να κρατά στα χέρια του ποσό μεγαλύτερο από αυτό που ορίζει 

το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Σύμβουλος Οικονομικών & Διακυβέρνησης έχει ευθύνη για τα 

χρήματα που διαχειρίζεται. Όταν για οποιοδήποτε λόγο αποχωρήσει, παραδίδει όλα τα 

έγγραφα και χρήματα που κατέχει με σχετική επιστολή στο Διοικητικό 

Συμβούλιο.Αντιπρόεδρος Μελών είναι υπεύθυνος να μεριμνεί για τις ανάγκες των μελών 

του Σωματείου, συμπεριλαμβανομένων και στην πρόσληψη νέων μελών, στη διατήρηση 

υφιστάμενων μελών και γενικά στην προσφορά αξίας προς τα μέλη σύμφωνα με το 

Καταστατικό και την πολιτική του   Διεθνές Οργανισμού PMI International. 

 

8.5 Ο Πρόεδρος και ο Σύμβουλος Οικονομικών & ΔιακυβέρνησηςΑντιπρόεδρος Οικονομικών / 

Ταμίας μαζί: 

 

(i) εκπροσωπούν το Σωματείο σε κάθε δικαστική, δημόσια ή άλλη αρχή ή σε σχέση με 

ιδιώτες, και  

 

(ii) συνάπτουν κάθε δικαιοπραξία την οποία έχει εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο και 

υπογράφουν όλα τα σχετικά με την δικαιοπραξία έγγραφα. 

 

8.6 Ο Πρόεδρος και ο Σύμβουλος Οικονομικών & ΔιακυβέρνησηςΑντιπρόεδρος Οικονομικών / 

Ταμίας του Σωματείου ενεργώντας μαζί μπορούν να ανοίγουν λογαριασμούς του Σωματείου 

σε αναγνωρισμένες τράπεζες, μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αναλήψεις 

χρημάτων του Σωματείου από τους παραπάνω λογαριασμούς μπορούν να γίνονται από τον 

Ταμία κατόπιν όμως έκδοσης τραπεζικής επιταγής ή εντολής  υπογραμμένης από τον 

Σύμβουλο Οικονομικών & Διακυβέρνησης ή τον Πρόεδρο.   

 

Άρθρο 9 

Εξουσίες Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Εκτός από οποιαδήποτε εξουσία του παρέχεται από οποιοδήποτε άλλο άρθρο του παρόντος 

Καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εξουσία για τα  ακόλουθα: 

 

9.1 Να διοικεί, οργανώνει και λειτουργεί το Σωματείο. 

 

9.2 Να αποδέχεται νέα μέλη. 

 

9.3 Να εκπληρώνει τον σκοπό και το όραμα εκπλήρωση του Σωματείου.  

 

9.4 Να μεριμνά για την διακυβέρνηση του Σωματείου μέσω στρατηγικού σχεδιασμού, 

αναπτυξιακής πολιτικής, έγκρισης του προϋπολογισμού, έγκρισης επιχειρηματικού 

προγραμματισμού, τήρησης του Καταστατικού, διαχείρισης των οικονομικών 

αποθεματικών, καθώς και τη διατήρηση της καλής σχέσης του Σωματείου με τους 

παράγοντες της κοινότητας.  
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9.5 Να ασκεί όλες τις εξουσίες του Σωματείου, εκτός όπου αυτές περιορίζονται συγκεκριμένα 

από το παρόν Καταστατικό, τους εσωτερικούς κανονισμούς και πολιτικές του ΡΜΙ και το 

νομοθετικό πλαίσιο της Κυπριακής Δημοκρατίας καθώς και από τα PMI Cyprus Chapter 

Bylaws.  

 

9.6 Να υιοθετεί και να εφαρμόζει τέτοιες πολιτικές, διαδικασίες και κανονισμούς που είναι 

αναγκαίοι και συνάδουν με το παρόν Καταστατικό, τους εσωτερικούς κανονισμούς και 

πολιτικές του ΡΜΙ καθώς και τα PMI Cyprus Chapter Bylaws.  

 

9.7 Να ασκεί εξουσία αναφορικά με την επιχείρηση του Σωματείου και τους οικονομικούς του 

πόρους και να δίδει την τελική έγκριση σχετικά με τις πολιτικές του Σωματείου.  

 

9.8 Να τηρεί και να διατηρεί Μητρώο μελών σχετικά με τα εκάστοτε μέλη του Σωματείου.  

 

9.9 Να χειρίζεται, διαχειρίζεται, συντηρεί, αναπτύσσει, μετατρέπει και βελτιώνει την περιουσία 

του Σωματείου. 

 

9.10 Να αποκτά και εγγράφει επ' ονόματι του Σωματείου κινητή ιδιοκτησία κατόπιν αγοράς, 

ανταλλαγής, δωρεάς ή δυνάμει οποιασδήποτε άλλης αιτίας. 

 

9.11 Να εκποιεί, πωλεί, εκμισθώνει, ανταλλάσσει και γενικώς διαθέτει την κινητή περιουσία του 

Σωματείου. 

 

9.12 Να ενοικιάζει οποιαδήποτε περιουσία. 

 

9.13 Να εξασκεί τις ακόλουθες εξουσίες με την προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης: 

 

(i) να αποκτά και να εγγράφει επ' ονόματι του Σωματείου ακίνητη περιουσία κατόπιν 

αγοράς ή ανταλλαγής 

 

(ii) να εκποιεί, πωλεί ή ανταλλάσσει την ακίνητη περιουσία του Σωματείου. 

 

(iii) να συνάπτει δάνεια και να υποθηκεύει ή επιβαρύνει την ακίνητη ιδιοκτησία του 

Σωματείου προς εξασφάλιση δανείων. 

 

9.14 Να αποκτά και να εγγράφει επ' ονόματι του Σωματείου ακίνητη περιουσία κατόπιν δωρεάς. 

 

9.15 Να δέχεται και να αποκτά για λογαριασμό του Σωματείου περιουσιακά  στοιχεία υπό μορφή 

συνεισφορών, δωρεών, συνδρομών, κληροδοτημάτων, παροχών ή οποιασδήποτε άλλης 

νόμιμης μεθόδου. 

 

9.16 Να χρησιμοποιεί τα περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου για την κάλυψη των δαπανών της 

επιτέλεσης των αντικειμένων σκοπών του. 

 

9.17 Να επιβλέπει τις υποθέσεις του Σωματείου γενικά. 

 

9.18 Να καταβάλλει για φιλανθρωπικούς σκοπούς υπό τη μορφή δωρεάς οποιοδήποτε μέρος της 

κινητής περιουσίας του Σωματείου με την προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. 

 

9.19 Να καταβάλλει τα νομικά και άλλα έξοδα για τις οποιεσδήποτε νομικές διαδικασίες κατά 

του Σωματείου και να καταβάλλει οποιοδήποτε χρηματικό ποσό επιδικάζεται εναντίον του 

Σωματείου. 
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9.20 Να καταβάλλει τα νομικά και άλλα έξοδα για τις οποιεσδήποτε νομικές διαδικασίες εκ 

μέρους του Σωματείου και εναντίον οποιουδήποτε προσώπου και να εισπράττει ή να 

δέχεται οποιαδήποτε χρηματική αποζημίωση ή άλλη θεραπεία η οποία εκδίδεται υπέρ του 

Σωματείου. 

 

9.21 Να συμβιβάζει με οποιουσδήποτε όρους οποιαδήποτε δικαστική ή εξώδικη υπόθεση στην 

οποία εμπλέκεται το Σωματείο και να καταβάλλει οποιοδήποτε απαιτούμενο για τον σκοπό 

αυτό ποσό. 

 

9.22 Να διορίζει εγκεκριμένους λογιστές και να καταβάλλει την αμοιβή τους. 

 

9.23 Να ανοίγει και να λειτουργεί λογαριασμούς σε τράπεζες ή παρόμοια χρηματοδοτικά 

ιδρύματα, να γράφει, υπογράφει και οπισθογραφεί επιταγές και να προσδιορίζει τον τρόπο 

εκτέλεσης τέτοιων ενεργειών και υπογραφών. 

 

9.24 Να εργοδοτεί οποιοδήποτε πρόσωπο και υπό οποιουσδήποτε όρους για να εκτελέσει 

οποιαδήποτε εργασία συναφή με τους σκοπούς, την λειτουργία και τη διοίκηση του 

Σωματείου και/ή για να μπορέσει ή να διευκολυνθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να εξασκήσει 

οποιεσδήποτε από τις εξουσίες του. 

 

9.25 Να καταρτίζει την ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης και συγκαλεί αυτήν έκτακτα 

σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού. 

 

9.26 Να έχει γενικά όλες τις αναγκαίες, ή επιθυμητές εξουσίες ώστε να μπορέσει να 

πραγματοποιήσει τους αντικειμενικούς σκοπούς και στόχους του Σωματείου ή για να 

εξασκήσει οποιαδήποτε από τις πιο πάνω εξουσίες του. 

 

9.27 Να χρησιμοποιεί την περιουσία του Σωματείου για την ανάπτυξη των σκοπών του 

Σωματείου και/ή οποτεδήποτε χρειάζεται να εξασκήσει οποιεσδήποτε από τις εξουσίες του. 

 

9.28 Να ρυθμίζει οποιοδήποτε θέμα το οποίο δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό. 

 

Στο παρόν Καταστατικό, αναφορά σε περιουσία περιλαμβάνει τόσο κινητή όσο και ακίνητη 

περιουσία εκτός όπου προβλέπεται διαφορετικά. 

 

 

Άρθρο 10 

Διάλυση Σωματείου 

 

10.1 Το Σωματείο μπορεί να διαλυθεί ως ακολούθως: 

 

(α)  με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στην οποία παρευρίσκονται το ½ των μελών 

πλέον ενός που έχουν δικαίωμα ψήφου και που λαμβάνεται με πλειοψηφία ¾ των 

παρόντων μελών,  

(βα)  αυτόματα όταν ο αριθμός των μελών μειωθεί κάτω από είκοσισύμφωνα με τις 

πρόνοιες του άρθρου 12 (Article XII-Dissolution) των PMI Cyprus Chapter Bylaws, 

ή  

(γβ)  με απόφαση του Δικαστηρίου σύμφωνα με το άρθρο 24(γ) του Νόμου.  
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10.2 Σε περίπτωση όπου το ΡΜΙ καλέσει γραπτώς το Σωματείο να διαλυθεί θα θεωρείται ότι ο 

σκοπός του Σωματείου έχει εξεπληρωθεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 24(γ)(ii) του 

Νόμου.  

 

10.3 Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου η περιουσία που παραμένει μετά την τακτοποίηση 

οποιονδήποτε χρεών και υποχρεώσεων, δεν θα διανέμεται σε οποιοδήποτε μέλος αλλά θα 

διατίθεται σε ένα ή περισσότερα φιλανθρωπικά ιδρύματα τα οποία θα καθοριστούν εκ των 

προτέρων από τη Γενική Συνέλευση. 

 

 

Άρθρο 11 

Γενική Συνέλευση 

 

11.1 Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του Σωματείου και απαρτίζεται από όλα 

ταΑξιόπιστα μΜέλη που έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις έναντι 

του Σωματείου και του ΡΜΙ και αποφασίζει για όλα τα θέματα που εμπίπτουν στις 

αρμοδιότητες οποιουδήποτε άλλου οργάνου του Σωματείου. 

 

11.2 Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται μία (1) φορά κάθε έτος τον μήνα Σεπτέμβριο ή το αργότερο 

πριν την 31 Δεκεμβρίου σε χρόνο και τόπο που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

11.3 Απαρτία υφίσταται αφού υπάρχουν τουλάχιστο δέκα Αξιότιμα μΜέλη παρόντα. Όταν δεν 

υπάρχει απαρτία η Γενική Συνέλευση επανασυγκαλείται μετά την πάροδο επτά (7) 

τουλάχιστον ημερών, στην οποία περίπτωση τα παρόντα Αξιότιμα μΜέλη θα αποτελούν 

απαρτία. 

 

11.4 Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με ειδοποίηση από το Διοικητικό Συμβούλιο που στέλνεται 

σε όλα τα μέλη του Σωματείου μέσω η-ταχυδρομείου τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν 

από την ημερομηνία ενημερώνοντας τα μέλη σχετικά με τον τόπο, χρόνο και την ημερήσια 

διάταξη της Γενικής Συνέλευσης. Οι αποφάσεις περιορίζονται στα θέματα που εκτίθενται 

στην ειδοποίηση.  Η απόφαση δύναται να ληφθεί χωρίς γενική συνέλευση, εάν όλα τα μέλη 

δηλώσουν γραπτώς την συναίνεση του επί του προτιθέμενου ψηφίσματος.  

 

11.5 Εκτός όπου προνοείται διαφορετικά στο παρόν Καταστατικό, οι αποφάσεις της Γενικής 

Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία από τα παρόντα Αξιότιμα Μμέλη που 

κατέχουν δικαίωμα ψήφου. 

 

11.6 Στις πιο κάτω περιπτώσεις μπορεί να συγκληθεί μια Η Έέκτακτη Γενική Συνέλευση 

συγκαλείται: 

 

(i) Όταν το κρίνει πρέπον ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή   

(ii) Με απόφαση της πλειοψηφίας του Διοικητικού Συμβουλίου, ή   

(iii)Με αίτηση προς τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου από τα 

Αξιότιμα μΜέλη του Σωματείου που κατέχουν τουλάχιστον το πέντε τοις εκατό (5%) των 

δικαιωμάτων ψήφου.  

 

11.7 Η Έέκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται με ειδοποίηση από το Διοικητικό Συμβούλιο που 

στέλνεται σε όλα τα μέλη του Σωματείου μέσω η-ταχυδρομείου τουλάχιστον τριάντα (30) 

ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έέκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ενημερώνοντας τα 

μέλη σχετικά με τον τόπο, χρόνο και την ημερήσια διάταξη της Έέκτακτης Γενικής 

Συνέλευσης. Οι αποφάσεις περιορίζονται στα θέματα που εκτίθενται στην ειδοποίηση.    
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11.8 Οποτεδήποτε προνοείται ψηφοφορία στο παρόν Καταστατικό αυτή γίνεται με ανάταση των 

χεριών εκτός εάν ο Πρόεδρος ζητήσει διαφορετικά οπόταν μπορεί να γίνει με ψηφοδέλτιο ή 

με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ορίσει ο Πρόεδρος.  

 

11.9 Σε κάθε Γενική Συνέλευση κρατούνται πρακτικά. Δεν χρειάζεται να τηρούνται πιστά 

πρακτικά των όσων ελέχθησαν αλλά της ουσίας και των αποφάσεων. Αφού τα πρακτικά 

τηρηθούν από τον Αντιπρόεδρο Διοίκησης / Γραμματέα και εγκριθούν από τον Πρόεδρο τότε 

θα θεωρούνται, μέχρι απόδειξης του αντιθέτου, ως ορθή και αυθεντική καταχώρηση των 

πεπραγμένων της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε μέλος της Γενικής 

Συνέλευσης διαφωνεί με το περιεχόμενο των πρακτικών τότε μπορεί να προσφύγει, με 

γραπτή αίτησή του, στο Διοικητικό Συμβούλιο, η απόφαση του οποίου θα είναι τελεσίδικη. 

 

11.10 Όλες οι Γενικές Συνελεύσεις θα διεξάγονται βάση διαδικασιών που θα καθορίζονται από το 

Διοικητικό Συμβούλιο.   

 

11.11 Το Διοικητικό Συμβούλιο και οποιοδήποτε μέλος του Σωματείου μπορεί να προτείνει 

θέματα στην ημερήσια διάταξη, εφόσον αυτά σταλούν γραπτώς μέσω η-ταχυδρομείου 

τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν την διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης.  Η σειρά 

συζήτησης καθορίζεται από την Γενική Συνέλευση 

 

Άρθρο 12 

Καθήκοντα Γενικής Συνέλευσης 

 

12.1 Η Γενική Συνέλευση:  

 

(i) Ελέγχει την λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα του χρόνου 

που πέρασε. 

 

(ii) Επικυρώνει τον απολογισμό του προηγούμενου χρόνου που συνοδεύεται από την 

έκθεση των ελεγκτών του Σωματείου και ψηφίζει τον προϋπολογισμό του επομένου. 

 

(iii) Παίρνει κάθε πρόσφορο μέτρο για να πετύχει τους σκοπούς του παρόντος 

Καταστατικού.  

 

(iv) Εκλέγει την Εφορευτική Επιτροπή που διενεργεί τις αρχαιρεσίες για την εκλογή των 

μελών του Διοικητικού ΣυμβουλίουΕπικυρώνει την εκλογή των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου η οποία διεξήχθη σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 14 

του παρόντος Καταστατικού. 

 

(v) Έχει αρμοδιότητα για κάθε θέμα που προκύπτει και δεν υπάρχει ρητή πρόβλεψη για 

την ανάθεση από το παρόν Καταστατικό σε άλλο όργανο.  

 

(vi) Έχει την εποπτεία και τον έλεγχο του Διοικητικού Συμβουλίου. .  

  

12.2 Η Έέκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίζει αποκλειστικά για τα θέματα τα οποία 

συγκαλείται. 

 

12.3 Καταστατική Συνέλευση συγκαλείται σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος 

Καταστατικού.  

 

 

Άρθρο 13 
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Καταστατική Συνέλευση και Τροποποιήσεις  

 

13.1 Τροποποίηση του Καταστατικού του Σωματείου μπορεί να γίνει είτε από την Γενική 

Συνέλευση των μελών, που συγκαλείται ειδικά για τον σκοπό αυτό («η Καταστατική 

Συνέλευση») ή μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 

11 (Article XI-Amendments) των PMI Cyprus Chapter Bylaws.   

 

13.2 Αποφάσεις για τροποποίηση του Καταστατικού θα λαμβάνονται με πλειοψηφία δύο τρίτα 

(2/3) των Αξιόπιστων Μελών, είτε παρόντων στην Καταστατική Συνέλευση ή ψηφιζάντων 

στην ηλεκτρονική ψηφοφορία Αξιόπιστων Μελών του Σωματείου. με (α) ηλεκτρονική 

ψήφο σε Καταστατική Συνέλευση ή (β) μέσω ψήφου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η οποία 

πρέπει να επιστραφεί μέσα σε 45 ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία ευλόγως 

μπορεί να θεωρηθεί ότι τα μέλη έχουν λάβει την ψηφοφορία. Η Καταστατική Συνέλευση ή 

η ηλεκτρονική ψηφοφορία συγκαλείται με ειδοποίηση από το Διοικητικό Συμβούλιο που 

στέλνεται σε όλα τα μέλη του Σωματείου μέσω η-ταχυδρομείου τουλάχιστον τριάντα (30) 

ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής ενημερώνοντας τα μέλη σχετικά με τον τόπο, 

χρόνο και τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του Καταστατικού.Το Διοικητικό Συμβούλιο 

ειδοποιεί γραπτώς τα μέλη του Σωματείου ότι η Καταστατική Συνέλευση θα συγκληθεί 

τουλάχιστον 45 ημέρες πριν από τη συνέλευση ή την ψηφοφορία.Διεθνές Οργανισμού PMI 

International. 

 

13.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να προτείνει τροποποιήσεις είτε με δική του 

πρωτοβουλία, είτε μετά από αίτηση του δέκα τοις εκατό (10%) των Αξιόπιστων Μελών με 

δικαίωμα ψήφου που απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Όλες αυτές οι 

προτεινόμενες τροποποιήσεις πρέπει να υποβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο στα 

μέλη του Σωματείου, με ή χωρίς σύσταση. 

 

13.4 Για την λήψη απόφασης μεταβολής τουων Άρθρου 2-Σκοποί Σωματείου σκοπών του 

παρόντος Καταστατικού απαιτείται απόφαση της πλειοψηφίας των τριών τετάρτων (¾) των  

Αξιόπιστων Μελών, είτε παρόντων στην Καταστατική Συνέλευση ή ψηφιζάντων στην 

ηλεκτρονική ψηφοφορία. 

 

13.5 Όλες οι τροποποιήσεις πρέπει να είναι συνεπείς με τους εσωτερικούς κανονισμούς του PMI 

και τις πολιτικές, διαδικασίες, κανόνες και οδηγίες που καθορίζονται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο του PMI καθώς και τα PMI Cyprus Chapter Bylaws.  

 

13.6 13.6 Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την ψήφιση οποιασδήποτε τροποποίησης του 

παρόντος Κκαταστατικού, πρέπει να υποβάλει στον Έφορο, όχι αργότερα από τριάντα (30) 

ημέρες από την ημερομηνία ψήφισης της τροποποίησης, γραπτή αίτηση καταχώρισης της 

τροποποίησης στο μητρώο του Εφόρου.Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει εντός 21 ημερών 

από την απόφαση οποιασδήποτε τροποποίησης του Καταστατικού σύμφωνα με το παρόν 

άρθρο, να καταχωρήσει την εν λόγω τροποποίηση στο μητρώο σωματείων που τηρείται από 

τον Έφορο Σωματείων όπως προβλέπει το άρθρο 9 του Νόμου.    

 

 

Άρθρο 14 

Εκλογές - Εφορευτική Επιτροπή 

 

14.1 Οι εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου διενεργούνται από Εφορευτική 

Επιτροπή εκλεγμένη από την Γενική Συνέλευση. Την θέση παραιτουμένου ή κωλυομένου 

μέλους της Εφορευτικής Επιτροπής καταλαμβάνει ένα εκ των δύο αναπληρωματικών μελών 

κατά σειρά ψήφων.  Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι  
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για το Διοικητικό Συμβούλιοσύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 6 (Article VI-CHAPTER 

Nominations and Elections) των PMI Cyprus Chapter Bylaws το οποίο προνοεί για την 

διεξαγωγή ηλεκτρονικής ψηφοφορία καθώς και για την διοργάνωση και επίβλεψη της όλης 

διαδικασίας από ανεξάρτητη Εφορευτική Επιτροπή.   

 

14.2 Οι αιτήσεις των υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται στον Πρόεδρο της 

Εφορευτικής Επιτροπής τουλάχιστον 7 ημέρες πριν τις εκλογές.  

 

14.2.1 Η Εφορευτική Επιτροπή ετοιμάζει λίστα με τους υποψηφίους για κάθε θέση 

του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορίζει την καταλληλότητα και την 

προθυμία του κάθε υποψηφίου να θέσει υποψηφιότητα για τις εκλογές.  

 

Νοείται ότι οποιαδήποτε διάκριση κατά την ανακήρυξη υποψηφιοτήτων και 

εκλογών βάση φυλής, θρησκεύματος, χρώματος, ηλικίας, φύλου, 

οικογενειακής κατάστασης, εθνικής καταγωγής, θρησκείας, ή σωματικής ή 

διανοητικής αναπηρίας απαγορεύεται.  

 

14.2.2 Οι υποψήφιοι για τις θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται επίσης να 

οριστούν από διαδικασία αναφοράς (petition) που καθορίζεται από την 

Εφορευτική Επιτροπή ή από το Διοικητικό Συμβούλιο.  

 

14.2.3 Οι εκλογές διεξάγονται με ηλεκτρονική ψηφοφορία, σύμφωνα με το 

εφαρμοστέο δίκαιο. Κάθε Αξιόπιστο Μέλος του Σωματείου δικαιούται να 

ψηφίσει μια (1) φορά. Ο υποψήφιος που λαμβάνει την πλειοψηφία των 

ψήφων για κάθε θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο θα εκλέγεται στην εν λόγω 

θέση και θα διανύει την θητεία του σύμφωνα με το άρθρο 7.4 του παρόντος 

Καταστατικού.  

 

14.3 Η Εφορευτική Επιτροπή ορίζει το διακριτικό σήμα με το οποίο γίνεται η ψήφισης των 

υποψηφίων και γενικά την εγκυρότητα και ακυρότητα του κάθε ψηφοδελτίου. Τα 

ψηφοδέλτια θα καταμετρούνται από την Εφορευτική Επιτροπή ή από ψηφολέκτες που 

ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

14.4 Η διαλογή των ψήφων και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων γίνεται δημόσια από την 

Εφορευτική Επιτροπή.  Ενστάσεις κατά της εγκυρότητας των ψηφοδελτίων κρίνονται 

αμέσως από την Εφορευτική Επιτροπή. Ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών 

κατατίθενται εντός 48 ωρών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και κρίνονται από 

την Εφορευτική Επιτροπή.  

 

14.5 Σε περίπτωση που καταστεί αδύνατο να ακολουθηθούν οι εκλογικές διατάξεις των άρθρων 

14.1 -14.4 λόγω έλλειψης κατάλληλων υποψήφιων ή άλλων παρόμοιων λόγων, τότε οι εν 

λόγω πρόνοιες δύναται εγκαταλειφθούν με απόφαση της ολομέλειας του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

 

14.614.2 Σύμφωνα με τις πολιτικές, τις πρακτικές, τις διαδικασίες, τους κανόνες και τις 

οδηγίες του PMI, τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι του ΡΜΙ ή του Σωματείου δεν 

δύναται να χρησιμοποιηθούν προς υποστήριξη της εκλογής οποιουδήποτε υποψηφίου ή 

ομάδας υποψηφίων αναφορικά με το PMI, το Σωματείο ή οποιοδήποτε δημόσιο αξίωμα. 

Δεν επιτρέπεται κανένα άλλο είδος οργανωμένης προεκλογικής εκστρατείας, επικοινωνίας, 

άντλησης κεφαλαίων ή άλλης οργανωμένης δραστηριότητας για λογαριασμό ενός 

υποψηφίου. Η Εφορευτική Επιτροπή ή άλλος οργανισμός που ορίζεται από το Σωματείο, θα 
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είναι ο αποκλειστικός διανομέας όλων των υλικών για την εκλογή των θέσεων του 

Διοικητικού Συμβουλίου.  

 

 

Άρθρο 15 

Λογαριασμοί 

 

15.1 Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1ην  Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου εκάστου 

έτους. 

 

15.2 Η οικονομική διαχείριση του Σωματείου διενεργείται βάσει προϋπολογισμού εσόδων και 

εξόδων που καταρτίζεται και ψηφίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε έτος. 

 

15.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο μεριμνά για την τήρηση ακριβών και λεπτομερών λογιστικών 

βιβλίων στα οποία καταχωρούνται όλες οι πράξεις όλων των δοσοληψιών του Σωματείου 

καθώς επίσης και για την κατά το τέλος κάθε οικονομικού έτους κατάρτιση των πιο κάτω 

λογαριασμών και την διαβίβαση αυτών προς τον Έφορο, το αργότερο εντός επτά (7) μηνών 

από τη λήξη του οικονομικού έτους: 

 

(α)Λογαριασμό του ακαθάριστου εισοδήματος του Σωματείου κατά τη διάρκεια του 

οικονομικού έτους που έληξε την 31ην ημέρα του μηνός Δεκεμβρίου. 

 

(β)Λογαριασμό του πιστωτικού υπόλοιπου του Σωματείου κατά την έναρξη του 

οικονομικού έτους και όλων των κατά την διάρκεια του έτους, για λογαριασμό του 

Σωματείου, χρημάτων που εισπράχθηκαν. 

 

(γ)Λογαριασμό όλων των χρηματικών ποσών που οφείλονται από το Σωματείο ή που 

οφείλονται εις αυτό και των πληρωμών που διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια του ίδιου 

οικονομικού έτους. 

 

15.4 Οι λογαριασμοί του Σωματείου πρέπει να ελέγχονται από εγκεκριμένο ελεγκτή με δικά του 

Σωματείου έξοδα και η έκθεση του  ελεγκτή υποβάλλεται στον Έφορο μαζί με τους ως άνω 

λογαριασμούς το αργότερο εντός επτά (7) μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους. 

15.1 Το οικονομικό έτος του Σωματείου θα αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και θα τελειώνει την 31η 

Δεκεμβρίου κάθε έτους. 

 

15.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να τηρεί κατάλληλους λογαριασμούς για την οικονομική 

κατάσταση του Σωματείου, οι οποίοι θα ελέγχονται κάθε έτος από ανεξάρτητο εγκεκριμένο 

λογιστή ο οποίος δε δύναται να είναι μέλος του Σωματείου. 

 

15.315.5 Το Σωματείο θα θεσπίζει πολιτικές και διαδικασίες που διέπουν τη διαχείριση των 

οικονομικών του και θα υποβάλλει τις απαιτούμενες φορολογικές δηλώσεις στις αρμόδιες 

κρατικές αρχές. 

 

15.415.6 Όλες οι τιμολογήσεις, τέλη, συλλογές και έξοδα θα εκτελούνται από το 

PMIΣωματείο. 

 

 

 

Άρθρο 16  

Σχέση Σωματείου και ΡΜΙ  
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16.1 Το Σωματείο είναι υπεύθυνο προς το εκάστοτε εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο του ΡΜΙ 

και υπάγεται και πρέπει να ακολουθεί όλες τις πολιτικές, διαδικασίες, κανονισμούς και 

οδηγίες του ΡΜΙ όπως επίσης και να συμμορφώνεται με τα ΡΜΙ Cyprus Chapter Bylaws 

στο βαθμό που είναι δυνατό δυνάμει της ισχύουσας νομοθεσίας.  

 

16.2 Οι πρόνοιες του παρόντος Καταστατικού δεν δύναται να συγκρούονται με τους εκάστοτε σε 

ισχύ εσωτερικούς κανονισμούς του ΡΜΙ και όλες τις πολιτικές, διαδικασίες, κανονισμούς 

και οδηγίες που έχουν συσταθεί ή εγκριθεί από το ΡΜΙ όπως επίσης και με τοα καταστατικό 

κατάρτισης του Σωματείου από το ΡΜΙ Cyprus Chapter Bylaws. Σε περίπτωση που οι 

πρόνοιες του παρόντος Καταστατικού συγκρούονται τους εσωτερικούς κανονισμούς, 

πολιτικές, διαδικασίες και οδηγίες του ΡΜΙ όπως επίσης και με τα ΡΜΙ Cyprus Chapter 

Bylaws, τα μέλη του Σωματείου θα πρέπει με Καταστατική Συνέλευση να προβούν σε 

τέτοιες τροποποιήσεις στο παρόν Καταστατικό ώστε αυτό να συμμορφώνεται με τους 

εσωτερικούς κανονισμούς, πολιτικές, διαδικασίες, κανονισμούς και οδηγίες του ΡΜΙ όπως 

επίσης και με τα ΡΜΙ Cyprus Chapter Bylaws.  

 

16.3 Το αρχείο και η βάση δεδομένων των μελών του ΡΜΙ που παρέχεται από το ΡΜΙ στο 

Σωματείο δεν δύναται να χρησιμοποιηθούν για εμπορικούς σκοπούς παρά μόνο για μη-

κερδοσκοπικούς σκοπούς άμεσα συνδεδεμένους με την λειτουργεία του Σωματείου και που 

συνάδουν με τις πολιτικές του ΡΜΙ καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς 

στην Κύπρο, συμπεριλαμβανομένου αλλά χωρίς περιορισμό στους νόμους και κανονισμούς 

αναφορικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.  

 

16.4 Ο Πρόεδρος και οι υπόλοιποι Σύμβουλοι θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το 

προγραμματισμό και την λειτουργεία του Σωματείου, και θα εκτελούν τα καθήκοντα τους 

σύμφωνα με τα κυβερνών έγγραφα του Σωματείου, τις πολιτικές, διαδικασίες, κανονισμούς 

οδηγίες και εσωτερικές διαδικασίες του ΡΜΙ, τα PMI Cyprus Chapter Bylaws καθώς και το 

την ισχύουσα νομοθεσία.  

 

 

Άρθρο 17  

Αποζημίωση  

 

17.1 Σε περίπτωση που οποιοδήποτε πρόσωπο που είναι ή ήταν αξιωματούχος, μέλος επιτροπής, 

ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του Σωματείου, ενεργώντας καλόπιστα και κατά τρόπο 

που εύλογα πιστεύεται ότι είναι προς το καλύτερο συμφέρον του Σωματείου, έχει γίνει 

μέρος ή απειλείται να γίνει μέρος, σε οποιαδήποτε αστική, ποινική, διοικητική ή ερευνητική 

αγωγή ή διαδικασία (εκτός από οποιαδήποτε αγωγή ή διαδικασία από ή εκ μέρους του 

Σωματείου), εφόσον η πράξη ή παράληψη που αποτελεί το αντικείμενο τέτοιας αγωγής ή 

διαδικασίας έλαβε χώρα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του αντιπροσώπου σχετικά με 

το Σωματείο, τέτοιος αντιπρόσωπος δύναται να αποζημιωθεί για τις εύλογες δαπάνες και 

υποχρεώσεις που υπέστη, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αμοιβής δικηγόρων, 

πραγματικών και εύλογων, αποφάσεων, προστίμων και ποσών που καταβλήθηκαν για 

διακανονισμό σε σχέση με μια τέτοια αγωγή ή διαδικασία στο μέγιστο βαθμό που 

επιτρέπεται στην Κυπριακή δικαιοδοσία. Όταν ο αντιπρόσωπος είναι επιτυχής όσον αφορά 

την υπεράσπιση της αγωγής ή διαδικασίας, η αποζημίωση είναι υποχρεωτική. 

 

17.2 Εκτός όπου διατάζεται από το δικαστήριο, αποζημίωση διακριτικής ευχέρειας σχετικά με 

οποιοδήποτε αντιπρόσωπο θα εγκρίνεται και θα χορηγείται, μόνο εάν πληροί τις 

προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και όταν κριθεί ότι αυτή η αποζημίωση του 

αντιπροσώπου είναι ορθή υπό τις περιστάσεις λόγω του ότι ο αντιπρόσωπος έχει 
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εκπληρώσει το αναγκαίο πρότυπο συμπεριφοράς που απαιτείται από το παρόν Καταστατικό 

και την ισχύουσα νομοθεσία.  

 

17.3 Στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, το Σωματείο δύναται να  

εξασφαλίσει και να διατηρεί ασφάλεια επαγγελματικής ευθύνης εκ μέρους οποιουδήποτε 

προσώπου που είναι ή ήταν αξιωματούχος, υπάλληλος, καταπιστευματοδόχος, 

αντιπρόσωπος ή εξουσιοδοτούμενο πρόσωπο του Σωματείου, ή είναι ή υπηρετούσε υπό το 

αίτημα του Σωματείου ως αξιωματούχος, υπάλληλος, καταπιστευματοδόχος ή 

αντιπρόσωπος άλλης εταιρείας, εγχώριας ή αλλοδαπής, κερδοσκοπικού ή μη-

κερδοσκοπικού χαρακτήρα, συνεταιρισμού, κοινοπραξίας, εμπιστεύματος ή άλλης 

επιχείρησης. 

 

 

Άρθρο 18 

Χρηματικά Οφέλη και Σύγκρουση Συμφερόντων  

 

18.1 Κανένα μέλος του Σωματείου δεν θα λάβει οποιοδήποτε χρηματικό όφελος, παροχή ή 

κέρδος, συμπληρωματικά ή διαφορετικά, από τις δραστηριότητες, οικονομικούς 

λογαριασμούς και πόρους του Σωματείου, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από αυτό το 

Καταστατικό.  

 

18.2  Κανένα Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και/ή ιδρυτικό μέλος του Σωματείου δε θα 

λαμβάνει οποιοδήποτε μισθό, οποιαδήποτε αμοιβή, οποιοδήποτε φιλοδώρημα ή γενικά 

οποιοδήποτε ποσό, για οποιεσδήποτε εργασίες ή υπηρεσίες προσφέρει προς το Σωματείο, 

ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Νοείται ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανακτήσουν και/ή να 

διεκδικήσουν τυχόν λογικά έξοδα που κατέβαλαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, 

περιλαμβανόμενης και της αμοιβής τους που αντιστοιχεί σε ερευνητικά ή άλλα 

χρηματοδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα από τρίτους φορείς προγράμματα, εφόσον 

προσκομιστούν τα αναγκαία έγγραφα. 

Κανένας αξιωματούχος ή μέλος διορισμένης επιτροπής ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του 

Σωματείου δεν θα λάβει οποιαδήποτε αποζημίωση ή άλλο χειροπιαστό ή χρηματικό όφελος 

για την έκτιση της θητείας του στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ωστόσο, το Διοικητικό 

Συμβούλιο δύναται να εγκρίνει την καταβολή πραγματικών και εύλογων εξόδων από το 

Σωματείο προς οποιοδήποτε αξιωματούχο ή μέλος διορισμένης επιτροπής ή 

εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σχετικά με την παρουσία του σε συνεδριάσεις του 

Διοικητικού Συμβουλίου ή σε άλλες εγκεκριμένες δραστηριότητες.  

 

18.3 Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 7.6 ανωτέρω, Ττο Σωματείο δύναται να προβεί σε 

συμβάσεις ή συναλλαγές με τα μέλη, τους Συμβούλους, διορισμένα μέλη επιτροπής ή 

εξουσιοδοτημένους αντιπρόσωπους του Σωματείου και οποιασδήποτε εταιρείας, 

συνεταιρισμού, συλλόγου ή οργανισμού στον οποίο οι αξιωματούχοι, διορισμένα μέλη 

επιτροπής ή εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι είναι: διευθυντές ή αξιωματούχοι, έχουν 

οικονομικό συμφέρον, ή εργοδοτούνται από τον άλλο οργανισμό, εφόσον πληρούνται οι 

ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 

(i) Ο εν λόγω αξιωματούχος, διορισμένο μέλος επιτροπής ή εξουσιοδοτημένος 

αντιπρόσωπος αποκαλύψει στο Διοικητικό Συμβούλιο όλα τα στοιχεία σχετικά με την 

σχέση ή το συμφέρον που έχει αναφορικά με την σύμβαση ή την συναλλαγή πριν από 

την υπογραφή της σύμβασης ή της συναλλαγής, και  
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(ii) Το Διοικητικό Συμβούλιο με καλή πίστη εγκρίνει την σύμβαση ή την συναλλαγή με 

απόφαση πλειοψηφίας των Διοικητικών Συμβούλων που δεν έχουν σχέση ή συμφέρον 

στην σύμβαση ή την συναλλαγή, και  

(iii)  Η σύμβαση ή η συναλλαγή είναι προς το συμφέρον του Σωματείου και συμμορφώνεται 

με την ισχύουσα νομοθεσία και εγκρίνεται ή επικυρώνεται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο.  

 

18.4  Όλοι οι αξιωματούχοι, διορισμένα μέλη επιτροπής και εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι του 

Σωματείου θα ενεργούν με ανεξάρτητο τρόπο σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους στο 

Σωματείο και το εφαρμοστέο δίκαιο, ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε άλλες θέσεις, 

ιδιότητα μελών ή συνδέσεις.  

 

18.5 Όλοι οι αξιωματούχοι, διορισμένα μέλη επιτροπής και εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι του 

Σωματείου θα αποκαλύπτουν οποιοδήποτε συμφέρον ή σύνδεση που έχουν με οποιοδήποτε 

νομικό ή φυσικό πρόσωπο με το οποίο το Σωματείο σύναψε οποιαδήποτε σύμβαση, 

συμφωνία ή εμπορική συναλλαγή και θα απέχουν από την ψηφοφορία και τον επηρεασμό 

αυτής, σχετικά με αυτά τα θέματα.  

 

 

Άρθρο 19 

Έμβλημα και Σφραγίδα 

 

19.1 Το έμβλημα και η σφραγίδα του Σωματείου πρέπει να αναγράφουν και την επωνυμία του. 

Αντίγραφα του εμβλήματος και της σφραγίδας του Σωματείου επισυνάπτονται στο παρόν 

Καταστατικό στο Παράρτημα Α.  

 

19.2 Το έμβλημα του Σωματείου απεικονίζει μέσα σε μπλε τετράγωνο την Κύπρο σε άσπρο 

χρώμα και στα δεξιά του αναγράφεται η λέξη «ΡΜΙ» με μπλε γράμματα ενώ το «Μ» είναι 

διακεκομμένο και από κάτω αναγράφεται η φράση «CYPRUS CHAPTER» με μπλε 

γράμματα.   

 

19.3 Οι Σύμβουλοι μεριμνούν για την ασφαλή φύλαξη της σφραγίδας η οποία χρησιμοποιείται 

μόνο με την εξουσιοδότηση των Συμβούλων ή επιτροπής Συμβούλων που είναι 

εξουσιοδοτημένοι από τους Συμβούλους για το σκοπό αυτό, και κάθε έγγραφο στο οποίο 

τίθεται η σφραγίδα του Σωματείου υπογράφεται από τον Πρόεδρο και προσυπογράφεται 

από το Σύμβουλο Αντιπρόεδρο Οικονομικών & Διακυβέρνησης/ Ταμία ή από δεύτερο 

Σύμβουλο ή από κάποιο άλλο πρόσωπο που διορίζεται από τους Συμβούλους για το σκοπό 

αυτό. 

 

 

Άρθρο 20:  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑιοικητικά ΘέματαΕΜΑΤΑ 

 

20.1 Το δΔιοικητικό σΣυμβούλιο ή ο Αντιπρόεδρος Διοίκησης / γΓραμματέας του Σωματείου 

έχουν υποχρέωση να γνωστοποιούν γραπτώς στον Έφορο, το αργότερο εντός τριών (3) 

μηνών από την έναρξη έκαστου οικονομικού έτους: 

 

(α) Αριθμητικά, τυχόν διαγραφές μελών και εγγραφές νέων μελών οι οποίες έγιναν κατά τη 

διάρκεια του προηγούμενου έτους. 

(β) Σε περίπτωση που επήλθαν αλλαγές, τα εν ενεργεία μέλη της διοίκησης του Σωματείου, 

με τα αντίστοιχα αξιώματά τους και τα στοιχεία επικοινωνίας τους.  
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(γ) Κατά πόσο κατά το προηγούμενο έτος πραγματοποιήθηκανε οιη δυο τακτικέςή ετήσιέςα 

Γενική συνελεύσειςΣυνέλευση, ενημερώνοντας παράλληλα για το χρόνο διαξεγαγωγής 

τουςτης, καθώς και για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε και τον αριθμό των παρόντων 

μελών, σε σχέση με τον αριθμό του συνόλου των μελών με δικαίωμα ψήφου (απαρτία). 

(δ) Τυχόν αλλαγή της ταχυδρομικής διεύθυνσης του Σωματείου. 

 

Νοείται ότι σε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσης του Σωματείου και/ή των στοιχείων 

επικοινωνίας αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Αντιπρόεδρος Διοίκησης / γΓραμματέας 

αυτού, ενέχουν υποχρέωση να γνωστοποιήσουν τη νέα διεύθυνση και/ή τα στοιχεία 

επικοινωνίας αμέσως μόλις επέλθει η αλλαγή. 

 

Άρθρο 210 

Ερμηνεία Άρθρων 

 

Για κάθε θέμα μη προβλεπόμενο υπό του παρόντος Καταστατικού καθώς και για κάθε ασάφεια, 

αποφαίνεται το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα πλαίσια και των πολιτικών, κανονισμών και 

οδηγιών του ΡΜΙ καθώς και σύμφωνα με τα PMI Cyprus Chapter Bylaws, εντός των ορίων της 

ισχυούσης νομοθεσίας. 

 

 

Το παρόν Καταστατικό το οποίο αποτελείται από εικοσι ένα (201) άρθρα εγκρίθηκε σήμερα την 

…………… 11η Δεκεμβρίου 20159, ημέρα ……..Τετάρτη και ώρα …….. 19:00 από τα ιδρυτικά 

Αξιότιμα μΜέλη τα οποία το έχουν παρέστησαν στην Καταστατική Γενική Συνέλευση υπογράψει 

όπως φαίνεται πιο κάτωστο Παράρτημα Β. 
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Παράρτημα Α – Έμβλημα και Σφραγίδα 

 

(α) Έμβλημα 

 

 

 

(β) Σφραγίδα 

 

Δεν υπάρχει σφραγίδα.  
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Παράρτημα Β – Ονομαστικός Κατάλογος και Υπογραφές Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης 

 

 

(*** θα σκαναριστεί και θα μπει ο Ονομαστικός Κατάλογος της Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης 

***) 

O ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1972 

Εμείς οι κάτωθι υποφαινόμενοι αποδεχόμαστε και υπογράφουμε το καταστατικό του σωματείου 

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI) CYPRUS CHAPTER ως μέλη του.  

(Σημείωση: Οι σελίδες αυτές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του καταστατικού του σωματείου).   

 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση Τηλέφωνο  Υπογραφή 

1 Κώστας 

Τζιαπούρας 

Πρεβέζης 21, 7102 Αραδίππου, 

Λάρνακα 

99422454  

2 Ευάγγελος 

Κουτρούζας 

Αριανού 3, Διαμ. 1Β, 2029 

Στρόβολος, Λευκωσία 

99435236  

3 Αλεξία Γερολέμου Τρικάλων 2, Διαμ. 401, 6037 

Λάρνακα 

99493891  

4 Ανδρέας Σολωμού Μουσών 7, 2102 Αγλαντζιά, 

Λευκωσία 

99639629  

5 Στάθης Παναγίδης Κόδρου 5, 2028 Στρόβολος, 

Λευκωσία  

99219997  

6 Πανίκος Μαρίνου Κρατίνου 32, 2040Στρόβολος, 

Λευκωσία 

99407648  

7 Χαράλαμπος 

Κάνγκας  

Άνδρου 5, 2028 Στρόβολος, 

Λευκωσία 

99222147  

8 Μιχάλης Μιχαήλ Λαμαρτίνου 10, 3076 Λεμεσός  99451070  

 

9 Κυριάκος Έλλες  Σπετσών 1, 4000 Λεμεσός  99604071  

 

10 Αθηνά Χειμαρίδης  Ανδροκλέους 17, 2328 Λακατάμια, 

Λευκωσία 

99438768  

11 Βαγγέλης 

Μονοχρίστου  

Ιωάννη Κληρίδη 9Β, Διαμ. 103, 

1070 Λευκωσία  

99492090  

12 Μάριος Ζινιέρης  Βασίλη Μιχαηλίδη 5Α, Πλατύ 

Αγλαντζιάς, 2121 Λευκωσία  

99488606  
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13 Στέφανος 

Γαβριηλίδης  

Μυστρά 13, Διαμ. 104, Άγιος 

Αντώνιος, 1055 Λευκωσία  

99331797  

14 Αλέξης Κυριακίδης  Ηράκλειτου 21, Λακατάμια, 2335, 

Λευκωσία   

 

99651884  

15 Μάριος Ζήνωνος  Κώστα Κρυστάλλη 4, 3012 

Λεμεσός  

99517282  

16 Andrew Rumfitt  Αγίας Άννας 2, Βεργίνα, 7071 

Αραδίππου, Λάρνακα 

99686583  

17 Λοΐζος Λοΐζου  Ελευθερίας 43, 5380 Δερύνεια, 

Αμμόχωστος  

99304480  

18 Ανδρέας Χρυσάφης  Σκουφά 23, 2415 Μακεδονίτισσα, 

Έγκωμη, Λευκωσία  

99668702  

19 Τάκης Στυλιανίδης  Ευριπίδου 20, Έγκωμη 2413, 

Λευκωσία  

22592074  

20 Αντωνία Μιχαήλ  Άγγελου Τερζάκη 64Β, 2402 

Έγκωμη, Λευκωσία  

99499421  

 

 

 

Ημερομηνία _________________  

 

 


