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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 

 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ – ΠΟΒΕΚ  

Α. ΙΔΡΥΣΗ – ΕΔΡΑ 

Άρθρο 1 

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία Παγκύπριος Σύνδεσμος Επαγγελματιών Ασφαλιστικών 

Διαμεσολαβητών ΠΟΒΕΚ με έδρα την Λευκωσία. Η διεύθυνση αλληλογραφίας του είναι: Τ.Θ. 27230, 

1643 Λευκωσία 

Β. ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

Άρθρο 2  

Σκοποί του Συνδέσμου είναι: 

1. Η μελέτη, προστασία και προαγωγή των ηθικών, οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων

των μελών του.  

2. Η επιδίωξη με κάθε νόμιμο μέσο της νομοθετικής κατοχύρωσης και εξυγίανσης του επαγγέλματος

του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, καθώς και η συνεχής επιδίωξη εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας 

που αφορά την ιδιωτική ασφάλιση, με βάση την εκάστοτε συντελούμενη κοινωνικοοικονομική 

πρόοδο και εξέλιξη.  

3. Η επιστημονική και τεχνική έρευνα κάθε θέματος που μπορεί να συντελέσει στην πρόοδο του

θεσμού της ιδιωτικής ασφάλισης και στην επιμόρφωση των μελών του Συνδέσμου.  

4.Η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών καθώς και η

εξασφάλιση συνθηκών βελτίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης και της ανόδου του πολιτιστικού 

και μορφωτικού επιπέδου αυτών και η οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων για τα μέλη του 

Συνδέσμου και το ασφαλιζόμενο κοινό.  

5. Η με κάθε πρόσφορο μέσο ενημέρωση της κοινής γνώμης και της δημόσιας διοίκησης, καθώς και

η προβολή των θεμάτων αυτών.  
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Γ. ΜΕΣΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ 

 

 Άρθρο 3  

Μέσα για την επίτευξη των σκοπών του Συνδέσμου αποτελούν:  

1. Κάθε ενέργεια ή πράξη που δεν είναι αντίθετη στους ισχύοντες νόμους του κράτους, ήτοι στον 

Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμο (Ν.104(Ι)/2017) και στο παρόν Καταστατικό και τείνει στην 

πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών του Συνδέσμου.  

2. Η δημιουργία βιβλιοθήκης και εντευκτηρίου. Επίσης η έκδοση περιοδικών και βιβλίων και κάθε 

συναφής με τα ανωτέρω δραστηριότητα.  

3. Η διεξαγωγή κινητοποιήσεων και δραστηριοτήτων για την διεκδίκηση και επίλυση των 

προβλημάτων που απασχολούν τον κλάδο, καθώς και η περιφρούρηση των επαγγελματικών, 

οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών.  

4. Η ίδρυση από τα μέλη του σωματείου παραγωγικών, καταναλωτικών, προμηθευτικών ή 

πιστωτικών συνεταιρισμών, καθώς και η οργάνωση προγραμμάτων επιμόρφωσης των μελών.  

5. Η εκπροσώπηση του Συνδέσμου σε συμβούλια, κρατικές επιτροπές, οργανισμούς και την τοπική 

αυτοδιοίκηση για θέματα που άμεσα ή έμμεσα αφορούν τον κλάδο.  

6. Οι προσκλήσεις μελών αντίστοιχων Συνδέσμων, Σωματείων και Οργανώσεων του εξωτερικού με 

ιδιαίτερη έμφαση των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

7. Η συμμετοχή των μελών του Συνδέσμου σε Συνέδρια, συνδιασκέψεις ή επιδείξεις αντίστοιχων 

Συνδέσμων, Συλλόγων ή Οργανώσεων του εξωτερικού. 

 8. Η συμμετοχή του Συνδέσμου μας σε άλλους Συνδέσμους του Εξωτερικού, ιδιαίτερα την 

πανευρωπαϊκή Ένωση Ασφαλιστών (Διαμεσολαβητών).  
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Δ. ΜΕΛΗ 

Άρθρο 4  

1. Τα μέλη του σωματείου διαιρούνται σε τακτικά και επιτίμα.  

2. Τακτικά μέλη μπορούν να είναι όλοι όσοι ασκούν κατά αποκλειστικότητα το επάγγελμα του 

ασφαλιστικού διαμεσολαβητή έχοντας συμπληρώσει το 18 έτος της ηλικίας τους και έχουν 

την σχετική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή συμφώνα με 

τις προϋποθέσεις που προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.  

3. Επίτιμα μέλη ονομάζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πρόσωπα τα οποία 

λόγω της κοινωνικής και επαγγελματικής τους θέσης και αξίας, βάσει αξιοκρατικών 

κριτηρίων, προσέφεραν ή μπορούν να προσφέρουν εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σύνδεσμο.  

4. Η ιδιότητα του μέλους, είναι ανεπίδεκτη αντιπροσώπευσης, δεν μεταβιβάζεται, δεν 

εκχωρείται ούτε και κληρονομείται.  

 

Άρθρο 5  

1.  Η αίτηση για την εγγραφή μέλους στο σωματείο υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, 

εισάγεται προς συζήτηση στην πρώτη συνεδρίαση αυτού και γίνεται δεκτή αν το υποψήφιο 

μέλος συγκεντρώσει τους Όρους του άρθρου 4 του παρόντος καταστατικού.  

2.  Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται ένα μήνα μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβούλιου.  

3.  Κάθε μέλος του Συνδέσμου έχει καθήκον να γνωστοποιεί στο Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς 

καθυστέρηση κάθε αλλαγή της επαγγελματικής του διεύθυνσης.  

4.  Για την εγγραφή του μέλους επισυνάπτονται στην αίτηση τα ακόλουθα δικαιολογητικά:  

α) Αριθμός άδειας ασφαλιστικού διαμεσολαβητή από Έφορο Ασφαλίσεων.  

β) Οι προβλεπόμενοι από τις ισχύουσες διατάξεις τίτλοι σπουδών.  

γ) Επίδειξη δελτίου πολιτικής ταυτότητας για την λήψη των στοιχείων του μέλους που ζήτα 

την εγγραφή.  

δ) Η απόδειξη καταβολής του δικαιώματος εγγραφής ως η εκάστοτε απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 
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Άρθρο 6  

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου μπορεί να αποφασίσει για την αποβολή και/ή διαγραφή 

μέλους :   

α) Αν το μέλος έχει πάψει να έχει τις προϋποθέσεις εγγραφής του στο Σύνδεσμο. 

β) Αν το μέλος ενεργεί αντίθετα προς τους σκοπούς του Συνδέσμου και κατά παράβαση των 

διατάξεων του Καταστατικού. 

 γ) Αν το μέλος καθυστέρει για δυο συνεχή έτη την υποχρεωτική συνδρομή.  

δ) Αν το μέλος επιδεικνύει διαγωγή ασυμβίβαστη με την επαγγελματική αξιοπρέπεια του 

ασφαλιστικού διαμεσολαβητή και δεν εξυπηρετεί τα καλώς εννοούμενα συμφέροντα των 

ασφαλιζομένων.  

ζ) Παράβαση του κώδικα δεοντολογίας.  

2. Η περί αποβολής και/ή διαγραφής πράξη του Πειθαρχικού Συμβούλιου θα εγκρίνεται και θα 

επιβάλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.  

3. Το μέλος που αποβάλλεται και/ή διαγράφεται μπορεί μέσα σε τριάντα ήμερες από την επίδοση σε 

αυτό της απόφασης, να προσφύγει στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου.  

4. Μετά την βεβαίωση της παράβασης καλείται ο ενδιαφερόμενος με συστημένη επιστολή 

τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες πριν την συνεδρίαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου για να εμφανισθεί 

και να δώσει προφορικά εξηγήσεις. Η απόφαση λαμβάνεται σε μυστική συνεδρίαση και 

ανακοινώνεται αμέσως στον ενδιαφερόμενο. 

 5. Για την άσκηση της πειθαρχικής εξέτασης το Πειθαρχικό Συμβούλιο ενεργεί  είτε κατόπιν 

εγγράφου καταγγελίας είτε αυτεπαγγέλτως.  

6. Οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλουν τα ανωτέρω πειθαρχικά όργανα είναι:  

α) σύσταση,  

β) επίπληξη, 

 γ) προσωρινή αποβολή ή προσωρινή στέρηση αν πρόκειται για μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου μέχρι έξι (6) μηνών και  

δ) οριστική διαγραφή.  

Η τελευταία αυτή πειθαρχική ποινή επιβάλλεται εκτός από τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου 

του Καταστατικού και στην περίπτωση ύπαρξης σπουδαίου λόγου. 
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Άρθρου 7 

Κάθε μέλος καταβάλει υποχρεωτικά ετήσια Συνδρομή €50,00. Τα παραπάνω ποσά μπορούν να 

αυξομειωθούν συμφωνά με το άρθρο 11 του παρόντος Καταστατικού.  

 

Ε. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ 

Άρθρου 8  

1. Τα τακτικά μέλη του Συνδέσμου δικαιούνται:  

α) Να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις και να λαμβάνουν τον λόγο για κάθε θέμα που 

συζητείται, καθώς και να ελέγχουν τις πράξεις της Διοικήσεως.  

β) Να απολαμβάνουν των συλλογικών δικαιωμάτων του Συνδέσμου.  

γ) Να λαμβάνουν γνώση, σύμφωνα με το επόμενο άρθρο των τηρουμένων βιβλίων του 

Συνδέσμου.  

δ) Να εκλέγουν και να εκλέγονται στο Διοικητικό Συμβούλιο και άλλες επιτροπές.  

2. Τα τακτικά μέλη του Συνδέσμου υποχρεούνται:  

α) Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, τις εκάστοτε αποφάσεις της 

Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των εσωτερικών κανονισμών του 

σωματείου. 

 β) Να τηρούν αυστηρά τον κώδικα δεοντολογίας όπως επισυνάπτεται στο παρόν καταστατικό.  

γ) Να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές και έκτακτες, καθώς και να ψηφίζουν σε αυτές.  

Άρθρο 9  

Δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν όλα τα τακτικά μέλη τα οποία είναι γραμμένα τουλάχιστον έξι μήνες  

και εφόσον είναι ταμειακώς τακτοποιημένα.  
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ΣΤ. ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

 Άρθρο 10  

Τα όργανα του Σωματείου είναι:  

α) Η Γενική Συνέλευση  

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο 

 γ) Η Ελεγκτική Επιτροπή  

δ) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο.  

 

 

Ζ. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

Άρθρο 11  

1. Πόροι του σωματείου είναι:  

α) Το δικαίωμα εγγραφής όπως ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

β)Έσοδα από δημιουργία εκπαιδευτικών σεμιναρίων επιμόρφωσης των μελών του 

Σωματείου.  

γ) Οι ετήσιες συνδρομές των μελών (άρθρο 7 του παρόντος), το ύψος των ανωτέρω 

αναφερομένων πόρων καθορίζεται στις εκάστοτε τακτικές Γενικές Συνελεύσεις. Αν δεν ληφθεί 

σχετικά με αυτούς απόφαση, ισχύουν τα ποσά που αναφέρονται στο άρθρο 7 του παρόντος.  

δ) Πάσης φύσεως δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες.  

ε) Κάθε άλλο έσοδο που πραγματοποιείται από δραστηριότητα που δεν είναι αντίθετη στον 

νομό και τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού. 

2. Το σωματείο τηρεί τα ακόλουθα βιβλία: 

 α) Βιβλίο μητρώου μελών, στο οποίο αναγράφονται με αριθμητική σειρά το ονοματεπώνυμο 

του μέλους, η κατηγορία διαμεσολάβησης , ο αριθμός του δελτίου ταυτότητας, οι χρονολογίες 

εγγραφής και διαγραφής κάθε μέλους, καθώς και η ταμειακή ενημέρωση.  

β) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων των μελών.  

γ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου. 

δ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Ελεγκτικής Επιτροπής.  
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ε) Βιβλίο ταμείου στο οποίο καταχωρούνται με χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και 

πληρωμές.  

στ) Βιβλίο περιουσίας στο οποίο καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά 

στοιχεία του Συνδέσμου  

 3. Τα γραμμάτια εισπράξεων θεωρούνται από τον πρόεδρο της ελεγκτικής επιτροπής ή τον νόμιμο 

αναπληρωτή του, πριν την χρησιμοποίηση τους. 

 4. Τα μέλη του Συνδέσμου και οι επαρχιακές οργανώσεις στις οποίες ανήκουν, έχουν το δικαίωμα 

να πληροφορούνται το περιεχόμενο των παραπάνω βιβλίων και στοιχείων.  

 

Η. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΈΣΜΟΥ 

Άρθρο 12 

1. Ο Σύνδεσμος διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από δεκαεπτά μέλη. 

Τα μέλη αυτά απαρτίζονται επτά από την Επαρχία Λευκωσίας, τέσσερα από την Επαρχία Λεμεσού, 

τέσσερα από την Επαρχία Λάρνακας και Ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου και δύο από την Επαρχία 

Πάφου και τα οποία θα εκλέγονται από την Επαρχιακή τους Γενική Συνέλευση. Η θητεία του 

Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής.   

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του που είναι ελεύθερα ανακλητή, μπορεί να μεταβιβάσει 

ορισμένες αρμοδιότητες σε επιτροπή, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενι

κό Γραμματέα και τον Ταμία.  

3.  Το Σωματείο αντιπροσωπεύεται δικαστικά και εξώδικα και σε κάθε δημόσια Αρχή ή μη ή σε κάθε 

δημόσια εκδήλωση από τον Πρόεδρο. Όταν ο Πρόεδρος αδυνατεί ή κωλύεται, τότε το Σωματείο 

αντιπροσωπεύεται από τον Αντιπρόεδρο ή αν αυτός κωλύεται ή αδυνατεί από άλλο εξουσιοδοτημένο 

μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.   

Άρθρο 13 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού συνέλθει εντός δέκα (10) ημερών από της εκλογής του σε πρώτη 

συνεδρίαση, συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών του Προέδρου, Αντιπρόεδρο, 

Γενικό Γραμματέα, Οργανωτικό Γραμματέα και Ταμία. Η εκλογή γίνεται με ψηφοδέλτια πάνω στα 

οποία αναγράφονται τα ονόματα όσων υπέβαλαν υποψηφιότητα ξεχωριστά για καθένα από τα 

παραπάνω αξιώματα.   

 2. Οι ιδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα, Οργανωτικού Γραμματέα και 

Ταμία δεν επιτρέπονται να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο.   
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Άρθρο 14 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα μέλη του 

και οι αποφάσεις λαμβάνονται με απολυτή πλειοψηφία. 

 

 

Άρθρο 15 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φορά τον μήνα και έκτακτα όσες φορές θέλει να 

το ζητήσει ο Πρόεδρος ή δύο τουλάχιστον από τα μέλη του εγγράφως, οπότε τούτο συνέρχεται εντός 

24ωρών.  

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών, 

σε ισοψηφία νικούσης της ψήφου του Προέδρου. 

3. Επί προσωπικών ζητημάτων οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία. Πρόταση που θα 

τύχει ισοψηφίας σε μυστική ψηφοφορία απορρίπτεται και επαναφέρεται στην επόμενη συνεδρίαση. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ανακληθεί από την Γενική Συνέλευση πριν περατωθεί η ανωτέρω 

θητεία του για δικαιολογημένη αιτία, ή παράλειψη ή ανεπάρκεια, η οποία συγκαλείται γι’ αυτό και 

αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία.    

4. Σε περίπτωση κατά την οποία μέλος της Διοίκησης του σωματείου, καταδικάζεται για ποινικό 

αδίκημα το οποίο ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα, εφαρμόζεται η διάταξη 16(2) του 

Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου (Ν.104(Ι)/2017). 

Άρθρο 16 

1. Αναπληρωματικοί Σύμβουλοι λογίζονται οι κατά σειρά επιλαχόντες στις αρχαιρεσίες για την  ανά

δειξη Διοικητικού Συμβουλίου.  

2. Αν ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μειωθεί για οποιονδήποτε λόγο, το 

Διοικητικό Συμβούλιο συμπληρώνεται από τα αναπληρωματικά μέλη κατά την σειρά της εκλογής 

τους, χωρίς όμως αυτά να μπορούν να υπερβούν τον αριθμό των τακτικών.   

Άρθρο 17 

Αν ο κατάλογος εξαντληθεί ή δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση απαρτίας του Διοικητικού Συμβουλίου 

χωρίς ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών να υπερβεί τον αριθμό των τακτικών, συνέρχεται η 

συνέλευση μέσα σε (30) ημέρες με πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του 

αναπληρωτή του που γίνεται (5) πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την σύνοδο με θέμα την εκλογή 

του Διοικητικού Συμβουλίου.  
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Άρθρο 18 

Ο Πρόεδρος και τούτου κωλυόμενου ή απόντος, ο Αντιπρόεδρος:  

1) Αντιπροσωπεύει μετά του Γενικού Γραμματέα του Συνδέσμου ενώπιον πάσης αρχής και παντός

 προσώπου, όντες εκτελεστές των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Συνδέσμου και των Γενικών Συνελεύσεων.  

2) Προεδρεύει του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, τηρεί την τάξη δίνει τον  

λόγο στους ζητούντες και αφαιρεί αυτόν από τους παρεκτρεπομένους, ανακαλεί την τάξη στους  θο

ρυβούντες, τους οποίους μπορεί να αποβάλει από την συνεδρίαση μετά από απόφαση του  σώματ

ος του οποίου προεδρεύει.  

3) Υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα, τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου  

και των Συνελεύσεων, καθώς και τα χρηματικά εντάλματα και γραμμάτια πληρωμών.  Ελέγχει τον 

Ταμία, καθιστάμενος αλληλεγγύως υπεύθυνος με αυτόν για κάθε αμέλεια ή παράλειψη των καθηκό

ντων του. 

Άρθρο 19 

Ο Γενικός Γραμματέας:  

1) Φυλαττει την σφραγίδα και τα αρχεία του Συνδέσμου, συντάσσει και συνυπογράφει μετά του  Πρ

όεδρου τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών  Συνελεύσεων

. 

2) Ενεργεί την αλληλογραφία και προσυπογράφει όλα τα έγγραφα, τα χρηματικά εντάλματα και τα 

γραμμάτια πληρωμών.  

3) Τηρεί τα αναφερόμενα στο άρθρο 11.2 βιβλία για την εύρυθμη λειτουργία του Συνδέσμου έχοντας 

την δυνατότητα να προσλάβει για την υποβοήθηση του Ειδικό Γραμματέα επί πληρωμή κατόπιν 

εγκρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. 

4) Εισηγείται στις συνεδριάσεις όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης τα οποία του υποβλήθηκαν 

πριν την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από τα μελή αυτού.  

5) Μεριμνά για την νόμιμη θεώρηση των βιβλίων σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος και τις 

σχετικές διατάξεις του νόμου.   

6) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Γενικού Γραμματέα αναπληρώνεται από μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο και δεν έχει ιδιαίτερο αξίωμα.   
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Άρθρο 20 

Οργανωτικός Γραμματέας:  

1) Επιβλέπει και καθοδηγά για την ομαλή λειτουργιά των Επαρχιακών Συνδέσμων.  

2) Παρακολουθεί την οργανωτική κατάσταση των Επαρχιακών και Παγκύπριου Συνδέσμου.  

3) Φροντίζει για την οργανωτική ανάπτυξη του Παγκύπριου Συνδέσμου. 

Άρθρο 21 

Ο Ταμίας:  

1) Ενεργεί τις εισπράξεις των άρθρων 7 και 11 του παρόντος βάσει τριπλότυπων αποδείξεων που 

φέρουν την σφραγίδα του Συνδέσμου έχοντας την δυνατότητα να προσλάβει έμμισθο εισπράκτορα 

ή αμειβόμενο με ποσοστά τοιούτον, με έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου και για την υποβοήθηση 

του στο παραπάνω έργο του.  

2) Ενεργεί τις πληρωμές βάσει ενταλμάτων που υπογράφουν δυο εκ των τριών, Πρόεδρο, Γενικό  

Γραμματέα, Ταμία και εξοφλημένων αποδείξεων των δικαιούχων.  

3) Τηρεί τα αναφερόμενα στο άρθρο 11. 

4) Καταρτίζει σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα τον Ισολογισμό ετησίως και υποβάλλει αυτόν 

στο Διοικητικό Συμβούλιο για μελέτη και έγκριση. Ομοίως τον προϋπολογισμό. Όταν οι εις χείρας 

του εισπράξεις υπερβούν τα €200,00 οφείλει να καταθέσει αυτά στον τηρούμενο λογαριασμό στο 

όνομα του Σωματείου. Η ανάληψη χρημάτων από τον λογαριασμό του Σωματείου ενεργείται από 

τον Ταμία και υπογράφεται δύο εκ των τριών, Πρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία και απευθύνεται 

στην εν λόγω τράπεζα.  

5) Όλες οι επιταγές που εκδίδονται θα συνυπογράφονται από δυο εκ των τριών Πρόεδρο, Γενικό  Γ

ραμματέα και Ταμία.  

6) Υποχρεούται να υποβάλει κάθε μήνα στο Διοικητικό Συμβούλιο κατάσταση στην οποία να φαίνεται 

το υπόλοιπο του ταμείου και τα μέλη που καθυστερούν τις εισφορές τους, είναι δε προσωπικά 

υπεύθυνος για την χρηματική περιουσία του Συνδέσμου.    

7)  Όταν ο Ταμίας απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους που 

υποδεικνύεται από αυτόν, είναι όμως πάντοτε προσωπικά υπεύθυνος ο Ταμίας για κάθε πράξη του 

αναπληρωτή του.  
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Άρθρο 22 

Το Διοικητικό Συμβούλιο:  

1) Αποφασίζει για τις εργασίες γενικώς του Συνδέσμου καθώς και για κάθε δαπάνη εφόσον  το κατ

αστατικό δεν απαιτεί προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.  

2) Κατευθύνει την εν γενεί δραστηριότητα του Συνδέσμου μέσα στα πλαίσια που έχουν  χαραχθεί γ

ια τις επιδιώξεις του από τις αποφάσεις των γενικών Συνελεύσεων.  

3) Κανονίζει τα έξοδα διαχείρισης διορίζει και παύει το προσωπικό του Συνδέσμου και ορίζει την  μι

σθοδοσία του.  

4) Συντάσσει τους ισολογισμούς και απολογισμούς εσόδων και εξόδων, υποβάλλοντας  αυτούς μα

ζί με την σχετική έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής στην Γενική Συνέλευση.  

5) Συντάσσει τους εσωτερικούς κανονισμούς, των οποίων η τήρηση είναι υποχρεωτική για  τα μελή

 του Συνδέσμου.  

6) Ασκεί την πειθαρχική εξουσία σε εφαρμογή των σχετικών διατάξεων των εσωτερικών 

κανονισμών.  

7) Συντάσσει ένα μηνά τουλάχιστον πριν την λήξη της χρήσεως, προϋπολογισμό εσόδων  της νέας

 τοιαύτης και υποβάλλει αυτόν για έγκριση στην Γενική Συνέλευση, κάθε δε δαπάνη που  γίνεται με

 υπέρβαση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού βαρύνει τον Πρόεδρο και τον Ταμία. 

Άρθρο 24 23 

Ο έλεγχος της διαχείρισης κάθε χρήσης ανατίθεται σε τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή που εκλέγεται 

από την Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία από τα παρόντα μέλη. Η διάρκεια της θητείας της 

Ελεγκτικής Επιτροπής είναι διετής. Οι λογαριασμοί θα ελέγχονται από ανεξάρτητους εγκεκριμένους 

ελεγκτές οι οποίοι θα διορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο για διετή περίοδο. Η ελεγκτική 

Επιτροπή ενεργεί μια φορά κάθε έτος λεπτομερή έλεγχο των βιβλίων του ταμείου και κάθε 

διαχείρισης σε σχέση με την χρήση που έληξε η οποία συνυποβάλλεται με τους ελεγμένους 

λογαριασμούς των ελεγκτών και απολογισμό που κατάρτισε το Διοικητικό Συμβούλιο στην τακτική 

Γενική Συνέλευση. Οι αποφάσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι έγκυρες αν παρίστανται δύο 

τουλάχιστον μέλη της.  
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Άρθρο 24  

Το διαχειριστικό έτος του Σωματείου αρχίζει την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου κάθε 

έτους.  

 Ι. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ 

Άρθρο 26 25 

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει πενταμελή Πειθαρχική Επιτροπή μεταξύ των μελών της αποκλειόμενων 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και δυο μέλη. 

Η επιτροπή θα διεξαγάγει την έρευνα για αντιδεοντολογικά παραπτώματα, παραβάσεις 

καταστατικού ή κανονισμών του Σωματείου ή οποιανδήποτε άλλη πράξη και θα παρουσιάζει 

λεπτομερή έκθεση και πορίσματα τυχόν παραπτωμάτων στο Διοικητικό Συμβούλιο.  

Την τελική απόφαση παίρνει το Διοικητικό Συμβούλιο. Η επιτροπή θα συνεδριάζει σε τριμηνιαία βάση 

προς μελέτη και εμπλούτιση του κώδικα δεοντολογίας και καταστατικού του Συνδέσμου. Θα 

συνέρχεται προς μελέτη καταγγελιών παραβάσεων του κώδικα δεοντολογίας καταστατικού ή άλλης 

πράξης κατόπιν οδηγιών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία της είναι διετής.  

  

Κ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΕΚΛΟΓΉ ΟΡΓΆΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ 

Άρθρο 26 

1. Οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών του Συνδέσμου είναι Τακτικές και Έκτακτες.   
 

2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται μια φορά το έτος κατά το πρώτο Τρίμηνο.   
 

3. Κάθε δύο (2) έτη η Τακτική Γενική Συνέλευση είναι και Τακτική Εκλογική Συνέλευση, 
εκτός αν συγκληθεί έκτακτα σε άλλο χρόνο συντομότερα οπότε θα είναι Έκτακτη 
Εκλογική Συνέλευση. 

 

 

Άρθρο 27 

1) Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συνδέσμου και δεν υπάγεται σύμφωνα με τον 

νόμο και το Καταστατικό στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση που 

γίνεται το πρώτο τρίμηνο εκάστου έτους το Διοικητικό Συμβούλιο λογοδοτεί επί των πεπραγμένων 

της χρήσεως που έληξε και υποβάλλει τον ισολογισμό και τον απολογισμό του έτους που έληξε 

μαζί με την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής.   

2) Όταν συνέρχεται για εκλογή της Ελεγκτικής και Πειθαρχικής Επιτροπής δηλαδή κάθε δυο έτη και

 κατά το πρώτο τρίμηνο, προεδρεύει της Συνέλευσης ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.  
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3) Το Προεδρείο καταρτίζει κατάλογο των μελών που έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του  εκλέγ

εσθαι συμφωνά με το Καταστατικό.  

 4) Η ψηφοφορία γίνεται πάντοτε με την επίδειξη ταυτότητας μέλους. 

 5) Το Προεδρείο συντάσσει το πρωτόκολλο ψηφοφορίας και τα πρακτικά διαλογής των 

ψηφοδελτίων και ανακήρυξης των επιτυχόντων τα οποία και υπογράφει.    

 

Άρθρο 30 

 Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή κατόπιν  έ

γγραφης αίτησης του 1/5 των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου που θα περιέχει υποχρεωτικά  κα

ι τα θέματα της συζήτησης. Η σύγκληση γίνεται με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου εντός 15 ήμ

ερων από την υποβολή της αίτησης.  

 

Άρθρο 29 

Η πρόσκληση των μελών στην Γενική Συνέλευση γίνεται οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν την 

σύγκλιση με ιδιαίτερη έγγραφη πρόσκληση και απαραίτητα με δημοσίευση σε μια εφημερίδα. Η 

πρόσκληση πρέπει να καθορίζει σαφώς τον τόπο, την ημέρα και ώρα της Συνέλευσης και τα θέματα 

προς συζήτηση. Η συζήτηση και η απόφαση για κάθε θέμα που δεν είναι γραμμένο στην πρόσκληση 

είναι άκυρη.  

Άρθρο 30 

 1) Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντες το ½ τουλάχιστον των οικονομικά 

τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρχει απαρτία δίνεται μισή ώρα παράταση και εν συνέχεια οι 

παρόντες αποτελούν απαρτία.  

2) Η ψηφοφορία είναι μυστική όταν αναφέρεται: 

 α) Σε εκλογές της Ελεγκτικής και Πειθαρχικής Επιτροπής και αντιπροσώπων σε 

δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια επαγγελματική οργάνωση.   

β) Σε επιλογή δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας επαγγελματικής οργάνωσης. 

 γ) Σε θέματα εμπιστοσύνης προς την Διοίκηση.  

δ) Σε προσωπικά ζητήματα και  

ε) Στον διοικητικό απολογισμό.  
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Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και δεν επιτρέπεται η ψηφοφορία 

δια βοής. Δεν επιτρέπεται η εξουσιοδότηση τρίτου για την συμμετοχή στα όργανα διοίκησης και τις 

ψηφοφορίες.   

3) Η αγωγή κατά των αποφάσεων της Γενικής συνέλευσης ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα  ή

μερων από την λήψη της απόφασης ενώπιον του Έφορου Σωματείων.  

 

Άρθρο 31 

Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται με την πλειοψηφία του ημίσεως πλέον ενός 

των παρόντων μελών και με ονομαστική κλήση των παρόντων, με μυστική ψηφοφορία στις 

περιπτώσεις του άρθρου 30. Σε κάθε Γενική Συνέλευση και πριν την είσοδο στα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης, γίνεται ανάγνωση και επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης Γενικής 

Συνέλευσης.  

Λ. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

 

Άρθρο 32  

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να προσλάβει Νομικό Σύμβουλο, ορίζοντας την  

αμοιβή του.  

 

Άρθρο 33 

Ο Σύνδεσμος έχει την σφραγίδα που φέρει γύρωθε τις λέξεις «ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΑΓ-

ΓΕΛΜΑΤΙΏΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΏΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΏΝ – ΠΟΒΕΚ».  

 

Άρθρο 34 

Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από τον παρόν καταστατικό ρυθμίζεται εκάστοτε από την Γενική 

Συνέλευση, τηρουμένων πάντοτε των διατάξεων του Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμος (Ν. 

104(Ι)/2017). 

 

Άρθρο 35 

Τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού και ιδιαίτερα των σκοπών του σωματείου, γίνεται με 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία συγκαλείται για τον σκοπό αυτό για την νόμιμη 

συγκρότηση της οποίας απαιτείται η παρουσία και η συναίνεση του των ¾ των παρόντων και 
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οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Για την τροποποίηση υποβάλλεται σχετική πρόταση του 

Διοικητικού Συμβουλίου ή του 1/3 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών.  

 

Άρθρο 37 

Το Σωματείο διαλύεται όταν τα μέλη του μειωθούν σε λιγότερα από είκοσι. Σε κάθε περίπτωση 

δύναται να διαλυθεί στη βάση των προνοιών του άρθρου 24 του περί Σωματείων & Ιδρυμάτων 

και άλλων συναφών θεμάτων νόμο Ν. 104(Ι)/2017 και τυχόν τροποποιήσεων αυτού. 

Η περιουσία του Σωματείου σε καμία περίπτωση δεν διανέμεται στα μέλη του, αλλά σε ένα μη 

κερδοσκοπικό οργανισμό όπως θα καθοριστεί από την Γενική Συνέλευση.   

Άρθρο 38 37 

Το παρόν καταστατικό συντάχθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίθηκε ομόφωνα από την  
καταστατική Συνέλευση του Συνδέσμου στις  31 Ιανουαρίου 2020  και υπογράφεται ως έπεται. 

 

Άρθρο 38 

Μ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ: 

Οι λογαριασμοί του Σωματείου θα ελέγχονται και θα εγκρίνονται από ανεξάρτητους εγκεκριμένους 

ελεγκτές οι οποίοι θα διορίζονται και θα παύονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Οι ανεξάρτητοι εγκεκριμένοι ελεγκτές προβαίνουν στον έλεγχο των λογιστικών βιβλίων, τα οποία 

τηρούνται σύμφωνα με το άρθρο 49 του Νόμου 104(Ι)/2017 και των λογαριασμών του Σωματείου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να διαβιβάζει στον Έφορο Σωματείων και Ιδρυμάτων, το 

αργότερο εντός 7 μηνών από την λήξη του οικονομικού έτους, τους λογαριασμούς και την έκθεση 

των ανεξάρτητων εγκεκριμένων λογιστών. 

 

Άρθρο 39 

Ν. ΑΜΟΙΒΕΣ – ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ 

 

Καμία αμοιβή, οποιουδήποτε είδους, δεν καταβάλλεται για παρεχόμενες υπηρεσίες, σε 

οποιοδήποτε μέλος ή αξιωματούχο της διοίκησης αυτού. Νοείται ότι τα μέλη, περιλαμβανομένων 

των μελών της διοίκησης ή των ιδρυτών του Σωματείου, μπορούν να ανακτήσουν και/ή να 

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

περιλαμβανομένης και αμοιβής τους που αντιστοιχεί σε ερευνητικά ή άλλα χρηματοδοτούμενα ή 
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συγχρηματοδοτούμενα από τρίτους φορείς προγράμματα, αφού προσκομίσουν τα αναγκαία 

έγγραφα.  

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται να συμμετέχει στη συζήτηση ή στη 

ψηφοφορία εάν η απόφαση που θα ληφθεί αφορά τη διενέργεια δικαιοπραξίας ή την έγερση ή 

κατάργηση δίκης μεταξύ του Σωματείου και του εν λόγω μέλους ή του συζύγου αυτού ή 

συγγενή αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού συγγένειας ή αφορά τη 

διενέργεια δικαιοπραξίας μεταξύ του Σωματείου και εταιρείας, προσωπικής ή κεφαλαιουχικής, 

στην οποία ή στη διοίκηση της οποίας συμμετέχει το μέλος αυτό ή σύζυγος ή συγγενής αυτού 

εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού συγγένειας.   

 

Σημείωση:  Οι παρούσες τροποποιήσεις του καταστατικού, εκτός των αλλαγών για προσαρμογή 

στο πλαίσιο της σχετικής νομοθεσίας που ενδεχομένως να υποδείξει η αρμόδια αρχή κατά την 

εξέταση των αλλαγών, τροποποιούνται σύμφωνα με το Άρθρο 35 του παρόντος καταστατικού. 


