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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ 
 
 
Άρθρο 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
 
   1.00 Το όνομα του Συνδέσμου είναι:  
  

"ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ" 
(CYPRUS HOTEL ASSOCIATION) 

 
  ή τέτοιο όνομα που η Γενική Συνέλευση μπορεί να καθορίζει 

εκάστοτε και θεωρείται νομικό πρόσωπο ως εγγεγραμμένο 
σύμφωνα με τον Περί Συντεχνιών Νόμο 71 του 1965 ή 
οποιοδήποτε άλλο Νόμο που τον τροποποιεί ή αντικαθιστά 
και ως τέτοιο δικαιούται να δικαιοπρακτεί, να ενάγει και 
ενάγεται σύμφωνα με τις εκάστοτε πρόνοιες του 
Καταστατικού του.  

 
 
Άρθρο 2. ΕΔΡΑ 
  
   2.00 Η έδρα του Συνδέσμου είναι στη Λευκωσία, τα δε γραφεία 

του στην οδό Α. Αραούζου 12 ή σε τέτοια άλλη διεύθυνση 
που εκάστοτε μπορεί να καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.  
Πρόσθετα, ο Σύνδεσμος για την ομαλή λειτουργία του έχει 
γραφεία όπως αναφέρεται και στο άρθρο 18 του 
Καταστατικού. Σε περίπτωση ίδρυσης νέου γραφείου ή 
αλλαγής διεύθυνσης, ο Γραμματέας του Συνδέσμου θα 
πρέπει να ειδοποιεί κατάλληλα τον Εφορο Συντεχνιών.  

 
 
Άρθρο 3. ΣΚΟΠΟΙ 
 
   3.00 Οι σκοποί του Συνδέσμου είναι οι εξής: 
 
   3.01 Η προαγωγή, προστασία, διασφάλιση και βελτίωση των 

συμφερόντων, δικαιωμάτων και προνομίων, προσώπων, 
οίκων, εταιρειών ή οργανισμών που είναι εργοδότες, 
ιδιοκτήτες ή που διαχειρίζονται ξενοδοχεία ή άλλα 
τουριστικά καταλύματα στην Κύπρο, όπως αυτά που 
καθορίζονται στους Περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών 
Καταλυμάτων Νόμους 1969-1992 ή οποιοδήποτε άλλο Νόμο 
που μπορεί να τους τροποποιεί ή αντικαθιστά, έναντι της 
Κυβέρνησης, των ημικρατικών ή άλλων οργανισμών και 
τοπικών αρχών και η λήψη συλλογικών μέτρων για την 
προώθηση και διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων 
αυτών, όπως επίσης και η τουριστική ανάπτυξη της νήσου 
γενικότερα.  
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   3.02 Η ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ των εργοδοτών ιδιοκτητών 
ή διαχειριστών ξενοδοχείων ή άλλων τουριστικών 
καταλυμάτων και εργατών, μεταξύ μελών και μελών και 
μεταξύ μελών  και άλλων εργοδοτών. 

 
   3.03 Η διατήρηση και εξύψωση του κύρους και της θέσης των 

μελών του Συνδέσμου των ασχολουμένων με το 
ξενοδοχειακό και συναφή επαγγέλματα, τόσο έναντι του 
Κράτους και των οργάνων του Κράτους όσο και έναντι 
οργανισμών και σωμάτων που ιδρύει το Κράτος ή 
οργανισμών και σωμάτων του εξωτερικού όπως επίσης και 
έναντι της πελατείας. 

 
   3.04 Η συνένωση των μελών του Συνδέσμου των ασχολουμένων 

με το ξενοδοχειακό και συναφή επαγγέλματα, η ανάπτυξη, 
προαγωγή και βελτίωση του επαγγελματικού επιπέδου των 
μελών,  η σύσφιξη των μεταξύ τους σχέσεων και η ανάπτυξη 
πνεύματος αλληλεγγύης και στενής μεταξύ τους 
συνεργασίας για την εξάλειψη του αθέμιτου συναγωνισμού 
και προστριβών μεταξύ των μελών και γενικά η 
αλληλοβοήθεια και εκπροσώπηση  του Συνδέσμου ως ενιαίας 
οργάνωσης. 

 
   3.05 Η συλλογή και παροχή στα μέλη πληροφοριών για 

οποιοδήποτε ζήτημα που ενδιαφέρει την ξενοδοχειακή 
βιομηχανία, η εκτύπωση, έκδοση και κυκλοφορία εγγράφων, 
περιοδικών, βιβλίων, εγκυκλίων, φυλλαδίων στατιστικών και 
άλλων δοκιμίων, που θεωρούνται ως συμβάλλοντα στους 
σκοπούς ή σε οποιοδήποτε από τους σκοπούς του 
Συνδέσμου.  

 
   3.06 Η προαγωγή των συμφερόντων των μελών μέσω 

συνεργασίας μεταξύ των μελών για κατοχύρωση και 
διασφάλιση των συμφερόντων τους, η σύγκληση συνεδριών, 
η οργάνωση διαλέξεων και σεμιναρίων για την ανταλλαγή 
απόψεων και για μελέτη θεμάτων που είτε συνδέονται είτε 
έχουν σχέση με τη βελτίωση της ξενοδοχειακής βιομηχανίας 
στην Κύπρο.  

 
   3.07 Η καταχώρηση και αποδοχή επίδοσης αγωγών, αιτήσεων, 

εφέσεων ή εμφανίσεων ή η υποβολή και προώθηση 
υπεράσπισης σε αγωγές, αιτήσεις, εφέσεις και η αποδοχή και 
εκτέλεση αποφάσεων, συμβιβασμών και γενικά η λήψη όλων 
των δικαστικών ή άλλων νομίμων μέτρων που θα 
θεωρηθούν αναγκαία για τους σκοπούς του Συνδέσμου. 

 
   3.08 Η δραστήρια συμμετοχή της διοίκησης του Συνδέσμου στις 

διάφορες σχετικές ή τουριστικές επιτροπές του Κυπριακού 
Οργανισμού Τουρισμού ή άλλων αρμόδιων κρατικών 
υπηρεσιών ή αρχών.  
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   3.09 Η ανάπτυξη των σχέσεων και συνεργασίας με τουριστικά και 

ταξιδιωτικά γραφεία και με άλλους σχετικούς τουριστικούς 
οργανισμούς. 

 
   3.10 Η προαγωγή, επίτευξη και εφαρμογή διευθετήσεων με 

επιτόπιες κυβερνητικές ή άλλες αρχές που θα είναι 
συμβλητικές στην υλοποίηση των σκοπών του Συνδέσμου ή 
ωφέλιμες για τον Σύνδεσμο και τα μέλη του, και να 
λαμβάνει από αυτές τις αρχές οποιαδήποτε δικαιώματα, 
προνόμια και παραχωρήσεις που ο Σύνδεσμος θεωρεί 
συμβουλεύσιμο να αποκτήσει και να εκτελεί, εφαρμόζει και 
συμμορφώνεται με τέτοιες διευθετήσεις, δικαιώματα, 
προνόμια και παραχωρήσεις και να εξασφαλίζει ίση 
μεταχείριση από την Κυβέρνηση και από άλλες τοπικές αρχές 
και να υποδεικνύει αντιπροσώπους συμβούλους κλπ, που να 
αντιπροσωπεύουν το Σύνδεσμο σε τέτοια Κυβερνητικά ή 
άλλα δημόσια σώματα.  

 
   3.11 Η λήψη όλων των καταλλήλων μέτρων για την προώθηση, 

υποστήριξη ή και τροποποίηση νομοθεσίας ή άλλων 
ενεργειών της Κυβέρνησης ή οποιουδήποτε τμήματος αυτής 
ή από οποιαδήποτε τοπική αρχή ή αρχές ή από οποιοδήποτε 
πρόσωπο ή πρόσωπα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα 
συμφέροντα των μελών του Συνδέσμου και γενικά η 
ανάληψη πρωτοβουλιών για την εξασφάλιση και προώθηση 
της βελτίωσης των Ξενοδοχείων πάνω σε σύγχρονες 
αντιλήψεις.  

 
   3.12 Η υποβολή εισηγήσεων στις επιτόπιες, κεντρικές ή άλλες 

αρχές που ενδιαφέρονται για οποιοδήποτε ζήτημα που 
αφορά την εμπορική, οικονομική ή άλλη παρόμοια 
τοποθέτηση των μελών του Συνδέσμου.  

 
   3.13 Η διασφάλιση ότι αιτήσεις των μελών σε οποιαδήποτε αρχή 

εξετάζονται και δίνεται απάντηση σ’ αυτές μέσα σε λογικό 
χρονικό διάστημα.  

 
   3.14 Η ανάληψη προσπαθειών σαν Σώμα για την επίτευξη 

συμβιβασμού οποιασδήποτε διαφοράς στην οποία εμπλέκεται 
ένα ή περισσότερα μέλη του Συνδέσμου.  

 
   3.15 Η λήψη οποιωνδήποτε μέτρων για την εξάλειψη 

οποιασδήποτε αθέμιτης τακτικής που είναι αντίθετη ή 
ασυμβίβαστη με τις παραδεγμένες αρχές του εμπορίου και 
της ξενοδοχειακής βιομηχανίας.  

 
   3.16 Η συμμετοχή και εγγραφή του Συνδέσμου σαν μέλους 

οποιασδήποτε παγκόσμιας ή άλλης αλλοδαπής 
ξενοδοχειακής οργάνωσης και η συνεργασία με κάθε τέτοια 
οργάνωση όταν οι σκοποί της στο σύνολο ή μερικοί, είναι 
παρόμοιοι με εκείνους του Συνδέσμου ή άλλης οργάνωσης ή 
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συνδέσμου που έχει σχέση με τον τουρισμό και η παροχή 
στην τέτοια οργάνωση κάθε πληροφορίας που θα ήταν 
δυνατό να προωθήσει τους σκοπούς του Συνδέσμου.  

 
  Ομως ο Σύνδεσμος δεν μπορεί, χωρίς την προηγούμενη 

έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, να συνδεθεί με 
οποιαδήποτε ξένη ή παγκόσμια οργάνωση που δεν σχετίζεται 
με τον τουρισμό ή την ξενοδοχειακή βιομηχανία.  

 
   3.17 Η αγορά, ενοικίαση ή κτήση και διατήρηση και η πώληση ή 

με άλλο τρόπο διάθεση ή αποξένωση ακίνητης ή κινητής 
περιουσίας του Συνδέσμου και η αποδοχή ή παροχή 
οποιουδήποτε δικαιώματος ή παροχών που είναι αναγκαίο 
και η ανέγερση, μετατροπή, επιδιόρθωση και συντήρηση 
κάθε μορφής και είδους κτιρίων και οικοδομών που είναι 
αναγκαία για χρήση από το Σύνδεσμο ή για οποιοδήποτε 
σκοπό του Συνδέσμου ή για επένδυση κεφαλαίων σύμφωνα 
με τον Νόμο ή για επαύξηση της περιουσίας του Συνδέσμου, 
η λήψη δανείων ή προκαταβολών και η παροχή 
διασφαλίσεων, εγγυήσεων και η αποδοχή επιβαρύνσεων της 
περιουσίας του Συνδέσμου. 

 
   3.18 Η υποβολή εκκλήσεων και η συλλογή συνδρομών ή 

εισφορών χρημάτων ή άλλης μορφής βοήθειας για 
οποιοδήποτε εθνικό, εκπαιδευτικό, δημόσιο, ή φιλανθρωπικό 
σκοπό και η συμμετοχή σε οποιαδήποτε τοπική ή άλλη 
φιλανθρωπική οργάνωση και η παροχή δωρεών για 
οποιοδήποτε δημόσιο σκοπό, η παροχή βοήθειας σε 
οποιοδήποτε μέλος ήθελε θεωρήσει καλό, στις χήρες και 
στους εξαρτούμενους τέτοιων μελών και η παραχώρηση 
υποτροφιών ή και βοηθημάτων σε οποιοδήποτε πρόσωπο για 
θέματα σχετικά με τη διεύθυνση και διαχείριση ξενοδοχείων.  

 
   3.19 Η υπογραφή, η σήμανση, σφράγιση και εκτέλεση κάθε 

εγγράφου που μπορεί να θεωρηθεί αναγκαίο σχετικά με τους 
σκοπούς ή τις υποθέσεις ή τα συμφέροντα του Συνδέσμου.  

 
   3.20 Η αποδοχή και εγγραφή νέων μελών στον Σύνδεσμο 

σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού.  
 
   3.21 Η διαπραγμάτευση και λήψη δανείων και η παροχή 

διασφαλίσεων για την πληρωμή χρημάτων με όποιο τρόπο 
θεωρηθεί από τον Σύνδεσμο σκόπιμο, και η αγορά  και 
αποπληρωμή κάθε τι που θα θεωρηθεί αναγκαίο για τους 
σκοπούς του Συνδέσμου και για σκοπούς διασφάλισης, η 
υποθήκευση, επιβάρυνση ή η παροχή με άλλο τρόπο 
εγγυήσεων και διασφαλίσεων πάνω σε όλη η μέρος της 
κινητής ή ακίνητης περιουσίας του Συνδέσμου.  

 
   3.22 Ο διορισμός διαιτητών για τη διευθέτηση διαφορών μεταξύ 

των μελών ή μεταξύ μελών και άλλων αρχών, οργανισμών ή 
προσώπων. 
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   3.23 Η προαγωγή αρμονικών σχέσεων μεταξύ των μελών του 
Συνδέσμου και των υπαλλήλων αυτών.  

 
   3.24 Η οργάνωση, ίδρυση, συντήρηση και λειτουργία, είτε από 

τον Σύνδεσμο μόνο του είτε σε συνεργασία με άλλους 
οργανισμούς ή κυβερνητικά τμήματα ή αρχές, τουριστικών 
σχολών ή κέντρων εκπαίδευσης κλπ, που θα εκπαιδεύουν 
στην καλή οργάνωση  και λειτουργία των ξενοδοχείων και 
γενικά στα τουριστικά επαγγέλματα. 

 
   3.25 Η ίδρυση, ενίσχυση και διατήρηση ταμείου για την 

απρόσκοπτη λειτουργία του Συνδέσμου και την εκπλήρωση 
όλων ή μερικών ή οποιουδήποτε από τους σκοπούς του 
Συνδέσμου.  

 
   3.26  Η δημιουργία, ενίσχυση και διατήρηση "Ταμείου Σύνταξης 

Ξενοδόχων". 
 
   3.27 Η ίδρυση, ενίσχυση και διατήρηση Ταμείου Προνοίας ή 

οποιουδήποτε άλλου ειδικού Ταμείου για τα μέλη που θα 
διέπεται από τέτοιους Κανονισμούς και διαδικασία που θα 
εγκρίνει εκάστοτε η Γενική Συνέλευση.  

 
   3.28 Η ίδρυση, προικοδότηση, διαχείρηση και λειτουργία για 

όφελος των μελών προμηθευτικών ή άλλων κοινών 
οργανισμών για τα μέλη με βάση Κανονισμούς που θα 
εγκρίνει εκάστοτε η Γενική Συνέλευση.   

 
   3.29 Η ανάληψη και εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης ενέργειας που 

θα θεωρηθεί ότι συμβάλλει ή προωθεί οποιουσδήποτε από 
τους σκοπούς ή σκοπό του Συνδέσμου που αναφέρονται στο 
Καταστατικό.  

 
   3.30 Η εξασφάλιση υπηρεσιών, πρόσληψη και εργοδότηση 

υπαλλήλων, γραμματέων, εμπειρογνωμόνων ή συμβούλων ή 
οποιουδήποτε προσώπου κάτω από οποιαδήποτε ιδιότητα και 
πάνω σε μόνιμη βάση είτε πάνω σε βάση μερικής 
απασχόλησης είτε για μια ή περισσότερες συγκεκριμένες 
περιπτώσεις και η καταβολή σ’αυτούς μισθών, ωφελημάτων 
ή αμοιβής όπως το Διοικητικό Συμβούλιο εκάστοτε 
αποφασίζει  και η διαφοροποίηση  των όρων ή ο τερματισμός 
των υπηρεσιών αυτών ή της πρόσληψης ή της εργοδότησης. 

 
  Νοείται ότι η τέτοια εξασφάλιση υπηρεσιών  ή η πρόσληψη ή 

εργοδότηση μπορεί να είναι είτε χωριστά και αποκλειστικά 
για τον Σύνδεσμο, είτε, αν έτσι εγκρίνει το Διοικητικό 
Συμβούλιο, από κοινού ή σε συνδυασμό με άλλους 
συνδέσμους ή οργανώσεις ή για την εξυπηρέτηση  και 
άλλων συνδέσμων ή οργανώσεων όπως θα αποφασίζει και 
με τέτοιους όρους όπως εκάστοτε θα εγκρίνει το Διοικητικό 
Συμβούλιο.  
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Άρθρο 4. ΜΕΛΗ  
 
   4.00 Τακτικό μέλος του Συνδέσμου (που σε αυτό το Καταστατικό 

αναφέρεται ως "μέλος") μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε 
εργοδότης για οποιοδήποτε "ξενοδοχείο" που βρίσκεται σε 
λειτουργία και του οποίου είναι ιδιοκτήτης ή το οποίο 
κατέχει, διαχειρίζεται ή εκμεταλλεύεται στην Κύπρο και για 
τους σκοπούς αυτού του Καταστατικού ο όρος "ξενοδοχείο" 
σημαίνει ξενοδοχείο ενός μέχρι πέντε αστέρων ή τουριστικό 
χωριό ή οργανωμένα διαμερίσματα Α’ ή Β’ ή Γ' ή Deluxe 
κατηγορίας που καθίστανται αδειούχα σύμφωνα με τους 
Περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμους 
1969-1992 ή οποιοδήποτε άλλο Νόμο που μπορεί να τους 
τροποποιεί ή αντικαθιστά.  

 
  Νοείται ότι μέλη εγγεγραμμένα στο Σύνδεσμο κατά την 

1/4/1987 εξακολουθούν να είναι μέλη ανεξάρτητα από το 
κατά πόσο πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής μέλους 
αυτού του άρθρου 4.00.  

 
  Νοείται περαιτέρω ότι σε σχέση με ένα ξενοδοχείο μόνο ένα 

μέλος μπορεί να είναι εγγεγραμμένο σε οποιοδήποτε χρόνο. 
 
   4.01 Για τους σκοπούς αυτού του άρθρου ο όρος "εργοδότης" 

όπως καθορίζεται στο προηγούμενο άρθρο 4.00, 
περιλαμβάνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Εταιρεία, 
Συνεργατική Εταιρεία, Οργανισμό, Αρχή, Συνεταιρισμό, 
Κοινοπραξία ή Επιχείρηση. 

 
   4.02 Σε περίπτωση που μέλος του Συνδέσμου είναι νομικό 

πρόσωπο, Εταιρεία, Συνεργατική Εταιρεία, Οργανισμός ή 
Αρχή, Συνεταιρισμός, Επιχείρηση ή Κοινοπραξία, το μέλος 
αυτό μπορεί, με απόφαση του που λαμβάνεται και είναι 
κυρωμένη νομότυπα από αυτό, να αντιπροσωπεύεται στο 
Σύνδεσμο και σε όλες τις Συνελεύσεις, ετήσιες ή έκτακτες 
και όλα τα όργανα ή εκδηλώσεις του Συνδέσμου, από 
πρόσωπο, που εκάστοτε καθορίζεται στην τέτοια απόφαση 
του μέλους, και που συμπλήρωσε το 21ο έτος της ηλικίας 
του και που δεν έχει προηγούμενα αποβληθεί από μέλος του 
Συνδέσμου και είναι διευθύνων σύμβουλος ή μέλος του 
διοικητικού συμβουλίου ή συνεταίρος του μέλους ή γενικός 
διευθυντής ή πρόσωπο ξενοδοχειακής επιχείρησης, μέλους 
του Συνδέσμου, για τον οποίο δόθηκε προηγούμενη έγκριση 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου ότι μπορεί να 
εκπροσωπεί το μέλος ως προϊστάμενο της γενικής 
διεύθυνσης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων του εν λόγω 
μέλους, βάση κριτηρίων που θα καθορίζει εκάστοτε το 
Διοικητικό Συμβούλιο.  
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   4.03 Με εξαίρεση των ιδρυτικών μελών, οποιοσδήποτε ξενοδόχος 
επιθυμεί να γίνει μέλος του Συνδέσμου, πρέπει να υποβάλει 
γραπτή αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο και η τέτοια 
γραπτή αίτηση να υποστηρίζεται από δύο μέλη του 
Συνδέσμου.  Για τους σκοπούς αυτής της παραγράφου 
"Ιδρυτικά Μέλη" θεωρούνται  όλα τα μέλη που ήσαν 
εγγεγραμμένα στον Σύνδεσμο την ημερομηνία που 
εγκρίθηκε αυτό το Καταστατικό. 

 
   4.04 Για τους σκοπούς των πιο πάνω άρθρων 4.01 και 4.02, η 

κατοχή της θέσης του διευθυντή ξενοδοχείου από ένα 
πρόσωπο δεν αποτελεί από μόνη της αρκετή προϋπόθεση  
για χαρακτηρισμό του σαν εργοδότη ή προσώπου που 
μπορεί να διοριστεί σαν αντιπρόσωπος μέλους, ανάλογα με 
την περίπτωση.  

 
   4.05 Το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει και εγκρίνει ή απορρίπτει 

κάθε αίτηση, όμως σε περίπτωση απόρριψης αίτησης ο 
αιτητής δικαιούται να ζητήσει η αίτηση του να εξεταστεί από 
την επόμενη Ετήσια ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα 
συγκληθεί αμέσως μετά από την πρώτη απόρριψη της 
αίτησης του.  Η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως πάνω σε 
τέτοιο θέμα είναι τελεσίδικη και το μέλος που απορρίφθηκε 
δεν δικαιούται να ζητήσει ξανά εξέταση της περίπτωσης του 
από Γενική Συνέλευση.  

 
   4.06 Ξενοδόχος ή πρόσωπο που έχει προηγούμενα αποβληθεί από 

τον Σύνδεσμο δεν γίνεται δεκτός χωρίς την προηγούμενη 
συγκατάθεση Γενικής Συνέλευσης.  

 
   4.07 Δόκιμο μέλος του Συνδέσμου μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε 

ιδιοκτήτης ή κάτοχος ή διαχειριστής υπό ανέγερση 
ξενοδοχείου, νοουμένου ότι έχουν εκδοθεί για το ξενοδοχείο 
αυτό οι αναγκαίες άδειες οικοδομής και ότι απασχολεί 
προσωπικό της ξενοδοχειακής βιομηχανίας.   Νοείται ότι σε 
σχέση με ένα υπό ανέγερση ξενοδοχείο μόνο ένα δόκιμο 
μέλος μπορεί να εγγραφεί.  Αναφορικά με τις οικονομικές 
υποχρεώσεις των μελών που προβλέπονται στο Παράρτημα 
Α, τα δόκιμα μέλη υποχρεούνται μόνο σε καταβολή του 
δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής.  

 
  Τα δόκιμα μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου ή να εκλέγονται 

στα όργανα του Συνδέσμου, αλλά δικαιούνται να 
παρακολουθούν τις εργασίες Γενικών Συνελεύσεων σαν 
παρατηρητές.  

 
  Η εγγραφή δόκιμου μέλους ισχύει μέχρι την συμπλήρωση 

της ανέγερσης και λειτουργίας του ξενοδοχείου οπότε και το 
εν λόγω δόκιμο μέλος μπορεί να υποβάλει αίτηση για 
εγγραφή του σαν τακτικό μέλος.  
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  Με την επιφύλαξη των προαναφερόμενων, οι πρόνοιες 
αυτού του Καταστατικού αναφορικά με τα τακτικά μέλη 
ισχύουν αναλογικά και για τα δόκιμα μέλη.  

 
   4.08 Μέλος του Συνδέσμου που παύει να ικανοποιεί τις 

προϋποθέσεις εγγραφής του σαν μέλος, διαγράφεται από 
μέλος.  Νοείται ότι μέλη του Συνδέσμου των οποίων τα 
ξενοδοχεία βρίσκονται σε κατεχόμενες από τα τουρκικά 
στρατεύματα ή απροσπέλαστες περιοχές, όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 19, εξακολουθούν να είναι μέλη του Συνδέσμου 
και το δικαίωμα τους για ψήφο θα ασκείται μέσω της 
Επιτροπής Εκτοπισμένων Ξενοδόχων όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 19.  

 
   4.09 Αναφορικά με τις οικονομικές υποχρεώσεις των μελών που 

προβλέπονται στο Παράρτημα Α, τα μέλη που απαρτίζουν 
την Επιτροπή Εκτοπισμένων Ξενοδόχων, όπως καθορίζεται 
στο άρθρο 19, υποχρεούνται μόνο στην καταβολή της 
ετήσιας συνδρομής που καθορίζεται στο Παράρτημα Α. 

 
 
Άρθρο 5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ 
 
   5.00 Από τη στιγμή που ένα μέλος γίνεται μέλος του Συνδέσμου 

αναλαμβάνει να συμμορφώνεται τόσο στις προηγούμενες 
όσο και στις εκάστοτε αποφάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου.  

 
   5.01 Κάθε μέλος του Συνδέσμου υποχρεούται να πληρώνει στο 

Σύνδεσμο, ή στις Επαρχιακές Επιτροπές (ανάλογα με την 
περίπτωση) τις οικονομικές υποχρεώσεις που εκάστοτε 
καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 6 και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, 
ή με βάση το άρθρο 17.12 αυτού του Καταστατικού από την 
ημέρα που κάθε τέτοια υποχρέωση καθίσταται πληρωτέα και 
όχι αργότερα από τα χρονικά περιθώρια που αντίστοιχα 
καθορίζονται πιο κάτω για την πληρωμή τέτοιων 
υποχρεώσεων μετά που αυτές θα καταστούν πληρωτέες.  

 
   5.02 (α) Δικαιώματα εγγραφής μελών καθίστανται πληρωτέα 

όταν υποβληθεί η σχετική αίτηση εγγραφής και πρέπει 
να καταβάλλονται μαζί με την υποβολή της αίτησης 
εγγραφής.  

 
  (β) Η Ετήσια Συνδρομή καθίσταται πληρωτέα σε τρεις (3) 

ίσες δόσεις κατά τους πιο κάτω μήνες: 
 
   1η Δόση κατά το μήνα Απρίλιο 
  2η Δόση κατά το μήνα Αύγουστο 
  3η Δόση κατά το μήνα Οκτώβριο, και  
 

πρέπει να καταβληθεί όχι αργότερα από το τέλος του 
αντίστοιχου μήνα ή, σε περίπτωση σύγκλησης Γενικής 
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Συνέλευσης, όχι αργότερα από 48 ώρες πριν την 
καθορισμένη ώρα για την έναρξη της Γενικής 
Συνέλευσης οποιοδήποτε από τα δυό είναι ενωρίτερα. 
 
Η Ετήσια Συνδρομή των νέων μελών καθίσταται 
πληρωτέα και καταβάλλεται μαζί με την υποβολή της 
αίτησης εγγραφής, αυτή δε αφορά ολόκληρο το 
ημερολογιακό έτος μέσα στο οποίο υποβλήθηκε η 
αίτηση εγγραφής, ανεξάρτητα από την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης. 
 

  (γ) Κάθε άλλη οικονομική υποχρέωση μελών που μπορεί να 
αποφασιστεί σύμφωνα με το άρθρο 6 και το 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ή σύμφωνα με το άρθρο 17.12 (εκτός 
αν άλλως πως καθορίζεται με την απόφαση δημιουργίας 
της τέτοιας οικονομικής υποχρέωσης) καθίσταται 
πληρωτέα 30 μέρες μετά τη λήψη της απόφασης και 
πρέπει να καταβάλλεται από το μέλος όχι αργότερα από 
την τριακοστή μέρα μετά τη μέρα που κατέστη 
πληρωτέα, όπως πιο πάνω αναφέρεται, ή, αν μετά τη 
μέρα που κατέστη πληρωτέα συγκληθεί Γενική 
Συνέλευση ή Επαρχιακή Συνέλευση, όχι αργότερα από 
48 ώρες πριν από την καθορισμένη ώρα για έναρξη της 
Συνέλευσης οποιοδήποτε από τα δύο είναι ενωρίτερα.  

 
   5.03 Μέλος του Συνδέσμου που καθυστερεί την εξόφληση, είτε 

στο σύνολο είτε μερικά, των οικονομικών του υποχρεώσεων 
στο Σύνδεσμο, όπως αυτές καθορίζονται  στο άρθρο 6.00 και 
το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α για περίοδο πάνω από πέντε μήνες μετά 
την ημερομηνία από την οποία, σύμφωνα με το άρθρο 5.02 
κάθε μια υποχρέωση καθίσταται αντίστοιχα πληρωτέα, 
υπόκειται  την τελευταία μέρα του πέμπτου μήνα σε 
διαγραφή από το Σύνδεσμο σύμφωνα με τη διαδικασία που 
καθορίζεται πιο κάτω. 

 
   5.04 Ο Γραμματέας του Συνδέσμου, σε κάθε περίπτωση που 

μέλος καθυστερεί εξόφληση, στο σύνολο ή μερικά, των 
οικονομικών υποχρεώσεων του προς το Σύνδεσμο για 
περίοδο  πέντε μηνών μετά από την ημερομηνία από την 
οποία σύμφωνα με το άρθρο 5.02 κάθε μια υποχρέωση 
καθίσταται αντίστοιχα πληρωτέα, υποχρεούται την τελευταία 
μέρα του πέμπτου μήνα ή όσο είναι πρακτικά δυνατό μετά 
από αυτή τη μέρα, να δώσει γραπτή ειδοποίηση σε κάθε 
μέλος που καθυστερεί για την καθυστέρηση μαζί με 
προειδοποίηση ότι, αν το τέτοιο μέλος αρνηθεί ή αμελήσει 
να εξοφλήσει μέσα σε περίοδο δύο μηνών μετά την 
ημερομηνία αποστολής της ειδοποίησης όλες τις οικονομικές 
υποχρεώσεις ή το υπόλοιπο που παραμένει οφειλόμενο του 
τέτοιου μέλους προς το Σύνδεσμο, το τέτοιο μέλος υπόκειται 
σε αυτόματη διαγραφή από το Σύνδεσμο την τελευταία μέρα 
αυτής της δίμηνης προειδοποίησης.  
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   5.05 Αν μέχρι την τελευταία μέρα της δίμηνης προειδοποίησης 
σύμφωνα με την αμέσως προηγούμενη παράγραφο, το 
μέλος προς το οποίο στάληκε η ειδοποίηση αρνηθεί ή 
αμελήσει να εξοφλήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις ή 
κάθε υπόλοιπο αυτών προς τον Σύνδεσμο, τότε την 
τελευταία μέρα της δίμηνης προειδοποίησης το τέτοιο μέλος 
διαγράφεται αυτόματα από μέλος του Συνδέσμου, χωρίς 
άλλη προειδοποίηση.  

 
   5.06 Μέλος του Συνδέσμου που υπόκειται σε διαγραφή σύμφωνα 

με το άρθρο 5.05 πιο πάνω, ή σε περίπτωση παράλειψης 
παροχής ειδοποίησης, που καθυστερεί ή αμελεί ή αρνείται να 
εξοφλήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το 
Σύνδεσμο μέχρι την ημερομηνία αποστολής ειδοποιήσεων 
για Έκτακτη ή για Ετήσια Γενική Συνέλευση, ανεξάρτητα από 
οποιαδήποτε άλλη διάταξη  αυτού του Καταστατικού ή 
παράλειψη αποστολής ειδοποίησης σε αυτό για την οφειλή 
του, δεν δικαιούται να μετάσχει, προσωπικά ή με 
αντιπρόσωπο, και να ψηφίσει σε οποιαδήποτε τέτοια 
Έκτακτη ή Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου, ή να 
υποβάλει υποψηφιότητα και να εκλεγεί σε οποιοδήποτε 
αξίωμα του Συνδέσμου εκτός αν, όχι αργότερα από 48 ώρες 
πριν την καθορισμένη ώρα για έναρξη της Γενικής 
Συνέλευσης, εξοφλήσει όλες ή οποιοδήποτε υπόλοιπο των 
οικονομικών υποχρεώσεων που κατέστησαν πληρωτέες και 
που το τέτοιο μέλος οφείλει στο Σύνδεσμο.   

  
   5.07 Σε περίπτωση που ο Σύνδεσμος καλεί Έκτακτη Γενική 

Συνέλευση μέσα στην πεντάμηνη περίοδο που προνοείται 
από το άρθρο 5.03 πιο πάνω τότε, ανεξάρτητα από το αν 
στο μεταξύ δόθηκε έγγραφη προειδοποίηση στο μέλος για 
καταβολή των οφειλομένων  μέσα σε δύο μήνες από την  
ημερομηνία αποστολής της ειδοποίησης, η τέτοια περίοδος 
εξόφλησης που δόθηκε με τη γραπτή ειδοποίηση θεωρείται 
ότι, αυτόματα μειώνεται ανάλογα ώστε η εξόφληση των 
οικονομικών υποχρεώσεων μέλους προς το Σύνδεσμο να 
γίνεται υποχρεωτική, χωρίς καμιά ειδοποίηση όχι αργότερα 
από 48 ώρες πριν την καθορισμένη ώρα για την έναρξη της 
τέτοιας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και κανένα μέλος δεν 
έχει εξοφλήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις, ή 
οποιοδήποτε οφειλόμενο υπόλοιπο, προς το Σύνδεσμο 
τουλάχιστο 48 ώρες πριν την καθορισμένη ώρα για την 
έναρξη της τέτοιας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δεν 
δικαιούται να συμμετάσχει στις εργασίες της Έκτακτης 
Γενικής Συνέλευσης, προσωπικά ή με αντιπρόσωπο και να 
ψηφίσει σε τέτοια Έκτακτη Γενική Συνέλευση. 

 
   5.08 Όλα τα μέλη είναι αλληλέγγυα υπεύθυνα για τα χρέη και τις 

υποχρεώσεις του Συνδέσμου.  
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   5.09 Κάθε μέλος που με λόγια ή έργα εκδηλώνει ανυπακοή στις 
διατάξεις του Καταστατικού του Συνδέσμου ή στις αποφάσεις 
του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Γενικών Συνελεύσεων ή 
που ενεργεί αντίθετα με τα συμφέροντα του Συνδέσμου ή 
ηθελημένα ενεργεί βλαπτικά για τα συμφέροντα ή την 
περιουσία του Συνδέσμου υπόκειται στις ακόλουθες 
πειθαρχικές ποινές που το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να 
επιβάλει πάνω σε κάθε τέτοιο μέλος αφού εξετάσει τις 
ιδιαίτερες περιστάσεις κάθε υπόθεσης και αφού δώσει στο 
μέλος την ευκαιρία να απολογηθεί: 

 
  (i) Παρατήρηση 
  (ii) Πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις €170.86 
  (iii) Προσωρινή αποβολή μέχρι έξι (6) μήνες 
  (iv) Διαγραφή από μέλος  
 
   5.10 Μέλος που τιμωρείται σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 

5.09 δικαιούται να υποβάλει έφεση εναντίον της απόφασης 
του Διοικητικού Συμβουλίου στην επόμενη Γενική 
Συνέλευση του Συνδέσμου αν καταθέσει γραπτή αίτηση γι’ 
αυτό στον Γραμματέα του Συνδέσμου μέσα σε 7 μέρες από 
την έκδοση της εφεσιβαλλόμενης απόφασης, και τότε ο 
Γραμματέας υποχρεούται να θέσει το θέμα μπροστά στην 
επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση.  

 
   5.11 Κάθε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για επιβολή 

πειθαρχικής ποινής σύμφωνα με τα πιο πάνω πρέπει να είναι 
αιτιολογημένη και θα καταγράφεται στα Πρακτικά του 
Διοικητικού Συμβουλίου.  

 
   5.12 Παρά το γεγονός ότι, μέλος αποβάλλεται προσωρινά από το 

Σύνδεσμο ή διαγράφεται από μέλος, γιατί του επιβλήθηκε 
τέτοια ποινή, ή αμέλησε ή αρνήθηκε να εξοφλήσει  τις 
οικονομικές του υποχρεώσεις στο Σύνδεσμο, το τέτοιο μέλος 
δεν απαλλάσσεται από τις οικονομικές του υποχρεώσεις στο 
Σύνδεσμο κατά τη διάρκεια της προσωρινής αποβολής ή 
διαγραφής του ούτε από υποχρεώσεις που είχε κάτω από 
την ιδιότητα του σαν μέλος, μέχρι της προσωρινής αποβολής 
του ή της διαγραφής του από μέλος αντίστοιχα.  

 
   5.13 Κάθε μέλος δικαιούται οποτεδήποτε να υποβάλει προς το 

Διοικητικό Συμβούλιο έγγραφα όποιο παράπονο έχει σχετικά 
με τη διαχείριση ή το χειρισμό των υποθέσεων του 
Συνδέσμου και να ζητήσει έγγραφη ή προφορική εξήγηση ή 
διευκρινίσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τη 
διαχείριση ή το χειρισμό συγκεκριμένης περίπτωσης.  

 
   5.14 Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται μέσα σε ένα μήνα να 

απαντήσει έγγραφα σε μέλος που υποβάλλει έγγραφα 
παράπονο σύμφωνα με τις πρόνοιες της αμέσως 
προηγούμενης παραγράφου.  
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   5.15 Αν το μέλος που υπόβαλε παράπονο σύμφωνα με τις 
πρόνοιες του άρθρου 5.13 δεν ικανοποιηθεί  από την 
εξήγηση ή τις διευκρινίσεις που δίνει το Διοικητικό 
Συμβούλιο, τότε το μέλος αυτό δικαιούται να υποβάλει με 
συστημένη επιστολή, που απαραίτητα πρέπει να 
υποστηρίζεται με την υπογραφή 25 τουλάχιστον άλλων 
μελών του Συνδέσμου, αίτηση για σύγκληση Έκτακτης 
Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου για να εξετάσει το 
παράπονο του μέλους που πρέπει στην αίτηση να αναφέρει 
κατά συγκεκριμένο και σαφή τρόπο το παράπονο, την 
εξήγηση ή διευκρινίσεις που δόθηκαν από το Διοικητικό 
Συμβούλιο, τους λόγους γιατί το μέλος δεν δέχεται την 
εξήγηση και διευκρινίσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και τη 
θεραπεία που ζητά το μέλος από την Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση. 

 
   5.16 Το Διοικητικό Συμβούλιο, όταν πάρει τέτοια γραπτή αίτηση 

για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών, που 
να υποστηρίζεται από εικοσιπέντε τουλάχιστο μέλη, 
υποχρεούται μέσα σε 10 μέρες από τη λήψη τέτοιας αίτησης 
να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του 
Συνδέσμου σε ημερομηνία που δεν θα είναι αργότερα από 
30 μέρες από την ημερομηνία της λήψης της αίτησης, στην 
ειδοποίηση σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης θα 
περιέχεται η αίτηση του μέλους με τα αιτιολογικά του μέλους 
και στην ημερήσια διάταξη  της Έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης θα περιέχεται σαν μόνο θέμα η αίτηση του 
μέλους αυτού.  

 
   5.17 Αν μέσα σε 30 λεπτά από την καθορισμένη ώρα για την 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση που κλήθηκε για εξέταση, του 
παραπόνου του τέτοιου μέλους σύμφωνα με τα άρθρα 5.15 
και 5.16 πιο πάνω, δεν υπάρχει απαρτία, τότε η Έκτακτη 
Γενική Συνέλευση διαλύεται και το παράπονο θεωρείται ότι, 
απορρίφθηκε τελεσίδικα. 

 
   5.18 Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί σύμφωνα με 

τις πρόνοιες των προηγούμενων άρθρων 5.15 και 5.16 θα 
ακούσει και εξετάσει το παράπονο και θα αποφασίσει με 
ψηφοφορία, είτε να απορρίψει το παράπονο, είτε να εγκρίνει 
ψήφισμα μομφής κατά του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε να 
παύσει το Διοικητικό Συμβούλιο είτε να πάρει τέτοια άλλη 
απόφαση σχετικά με το συγκεκριμένο παράπονο όπως η 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα κρίνει σωστή.  

 
   5.19 Σε περίπτωση που η Έκτακτη Γενική Συνέλευση εγκρίνει 

ψήφισμα ή απόφαση σύμφωνα με την παράγραφο 5.18 για 
την παύση του Διοικητικού Συμβουλίου, τότε ο Πρόεδρος και 
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται ότι,  
εκπίπτουν αμέσως από το αξίωμα τους και η Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση προχωρεί αμέσως και χωρίς αναβολή  είτε της 
Συνέλευσης είτε της εκλογής, στην εκλογή νέου Διοικητικού 
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Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 15, αλλά ο Πρόεδρος 
και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παύθηκαν 
θεωρούνται επανεκλέξιμα.  

 
   5.20 Κάθε μέλος του Συνδέσμου δικαιούται να πάρει χωρίς 

πληρωμή και μετά από αίτηση του στο Γραμματέα, 
αντίγραφο της ετήσιας γενικής έκθεσης που υποβλήθηκε 
στον Έφορο Συντεχνιών.  

 
   5.21 Κάθε μέλος που επιθυμεί να παραιτηθεί θα υποβάλλει την 

παραίτηση του γραπτά στο Διοικητικό Συμβούλιο με 
επεξήγηση ή αναφορά των λόγων της παραίτησης του, αλλά 
το τέτοιο μέλος δεν θα απαλλάσσεται της υποχρέωσης του 
σχετικά με συνδρομές και άλλες υποχρεώσεις που οφείλει 
μέχρι την παραίτηση του και που οφείλει να τις εξοφλήσει 
μέχρι την ημερομηνία της παραίτησης του.  

 
   5.22 Κάθε μέλος που παραιτήθηκε θα είναι επανεκλέξιμο ως 

μέλος του Συνδέσμου αν εξοφλήσει όλες τις προηγούμενες 
του υποχρεώσεις στο Σύνδεσμο, για όλη την περίοδο που 
τέτοιο μέλος ήταν παραιτημένο εκτός αν το Διοικητικό 
Συμβούλιο, με αιτιολογημένη απόφαση του που θα ληφθεί 
σε κανονική συνεδρία του, αποφασίσει τη διαγραφή όλων ή 
μερικών από αυτές τις υποχρεώσεις, ανάλογα με την κάθε 
περίπτωση οπότε μέλος που επαναγράφεται θα υποχρεούται 
να καταβάλει πριν από την επανεγγραφή του, τόσο μέρος ή 
κανένα μέρος των υποχρεώσεων αυτών, όπως το Συμβούλιο 
αποφασίσει.  

  
 
Άρθρο 6. ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΑΙ 
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ 
 
   6.00 Οι πόροι του Συνδέσμου αποτελούνται από: 
 
  (α)  Δικαιώματα εγγραφής μελών 
  
  (β) Ετήσιες συνδρομές 
 
  (γ) Έκτακτες εισφορές μελών 
   
  (δ) Έκτακτους πόρους 
   
  (ε) Προϊόν ή εισόδημα από επενδύσεις και αποταμιεύσεις 
   
  (ζ) Τέλη ή δικαιώματα κάθε μορφής από υπηρεσίες που 

προσφέρει ο Σύνδεσμος σε οποιοδήποτε ή εισπράξεις 
από δημοσιεύσεις ή οργάνωση εκδηλώσεων ή από 
διάθεση περιουσίας ή δικαιωμάτων του Συνδέσμου, και  

 
  (η) Εισφορές, δωρεές ή προσφερόμενες στο Σύνδεσμο 

επιχορηγήσεις ή βοήθεια από οποιαδήποτε πηγή.  
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   6.01 Η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου δικαιούται να καθορίζει 
εκάστοτε το ύψος και τον τρόπο του υπολογισμού ανά κλίνη 
και κατά κατηγορία ξενοδοχείου: 

 
  (α) του δικαιώματος εγγραφής 
  (β) της ετήσιας συνδρομής μελών  
  (γ) των έκτακτων εισφορών μελών. 
 
  Νοείται ότι η ετήσια συνδρομή κάθε μέλους, μέχρις ότου 

τροποποιηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, 
καθορίζεται ανά κλίνη και κατηγορία μέλους ως ακολούθως 

 
  (α)  Ξενοδοχεία 5* και Οργανωμένα 
   Διαμερίσματα Πολυτελείας  
   (Deluxe)                                         €7.69 ανά κλίνη  
 
  (β) Ξενοδοχεία 4*   €6.83 ανά κλίνη  
 
  (γ)   Ξενοδοχεία 3*,  
   Οργανωμένα Διαμερίσματα Α'  
   και Τουριστικά Χωριά Α' €5.55 ανά κλίνη  
 
  (δ) Ξενοδοχεία 2* & 1*,  
   Οργανωμένα Διαμερίσματα Β'  
   και Γ' και Τουριστικά Χωριά Β' €4.70 ανά κλίνη 
 
   6.02 Τα εκάστοτε καθοριζόμενα ποσά, σύμφωνα με τις πρόνοιες 

της προηγούμενης παραγράφου, θα αποτελούν εκάστοτε 
παράρτημα του Καταστατικού σε αντικατάσταση ή 
συμπλήρωση του προηγούμενου παραρτήματος, που θα 
συνιστά αναπόσπαστο τμήμα του Καταστατικού και που θα 
κοινοποιείται σε κάθε αιτητή που υποβάλλει αίτηση για να 
γίνει μέλος του Συνδέσμου.  

 
   6.03 Την ημερομηνία έγκρισης αυτού του Καταστατικού, τα ποσά 

που αντίστοιχα ισχύουν σύμφωνα με την παράγραφο 6.01 
πιο πάνω, είναι όπως δείχνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α που 
συνάπτεται στο Καταστατικό και αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα του Καταστατικού.  

 
   6.04 Η Γενική Συνέλευση καθορίζει τα δικαιώματα που θα είναι 

πληρωτέα σύμφωνα με το άρθρο 6.00 για κάθε κατηγορία 
τουριστικών καταλυμάτων ή παρόδιων ξενοδοχείων ή 
συγκροτημάτων σπιτιών ή οργανωμένων διαμερισμάτων ή 
συγκροτημάτων τουριστικών επαύλεων ή οικοτροφείων 
όπως αυτά αντίστοιχα καθορίζονται από τον Περί 
Ξενοδοχείων και Τουριστικών  Καταλυμάτων Νόμο του 1969 
ή, αν αυτά δεν καθορίζονται τώρα με τον πιο πάνω Νόμο, 
όπως τα ίδια μπορεί να καθοριστούν στο μέλλον από αυτόν 
ή άλλο Νόμο που να τροποποιεί, να συμπληρώνει ή να 
αντικαθιστά αυτό το Νόμο.  
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   6.05 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που δημιουργούν απρόβλεπτη 
οικονομική δυσχέρεια ή ένδεια σε μέλος οποιασδήποτε τάξης 
ή κατηγορίας ξενοδοχείου, ο ξενοδόχος μέλος του 
Συνδέσμου μπορεί να υποβάλει αίτηση στο Διοικητικό 
Συμβούλιο, που να συνοδεύεται από πλήρη αναφορά των 
στοιχείων που συνιστούν την εξαιρετική περίπτωση, μαζί με 
αποδεικτικά στοιχεία που να δικαιολογούν μείωση ή 
απαλλαγή συνολικά ή μερικά από οποιαδήποτε από τα 
δικαιώματα ή συνδρομή ή εισφορά ή από όλα όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 6.00 (περιλαμβανομένου και του 
Παραρτήματος Α), και το Διοικητικό Συμβούλιο αφού λάβει 
υπόψη την τέτοια αίτηση, τις εξαιρετικές περιπτώσεις που 
αναφέρονται στην αίτηση και τα άλλα στοιχεία για κάθε 
περίπτωση μπορεί να χορηγήσει τέτοια μείωση ή απαλλαγή, 
συνολική ή μερική, και για τόση περίοδο όπως το Διοικητικό 
Συμβούλιο αποφασίσει με τον όρο ότι, μια τέτοια απόφαση 
θα λαμβάνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, όχι αργότερα 
από δύο μήνες από την υποβολή τέτοιας αίτησης. 

 
   6.06 Γίνεται αντιληπτό ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν 

δικαιούται να εξετάζει και δεν θα αποφασίζει πάνω σε καμιά 
αίτηση που υποβάλλεται σύμφωνα με την παράγραφο  6.05 
πιο πάνω, αν τέτοια αίτηση υποβληθεί σε λιγότερο χρόνο 
από δύο μήνες πριν από Ετήσια ή Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση.  

 
   6.07 Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει, για αντιμετώπιση 

ειδικών οικονομικών υποχρεώσεων ή δυσμενούς 
οικονομικής κατάστασης του Συνδέσμου, την καταβολή 
έκτακτης εισφοράς μελών, είτε περιοδικά είτε δια μιας και με 
τέτοια κριτήρια και διαδικασία όπως αποφασίσει η Γενική 
Συνέλευση και τέτοια απόφαση συνιστά οικονομική 
υποχρέωση όλων των μελών στο Σύνδεσμο.  

 
   6.08 Οι έκτακτοι πόροι και το προϊόν ή εισοδήματα από 

επενδύσεις και αποταμιεύσεις του Συνδέσμου που 
προβλέπονται στις παραγράφους (δ) μέχρι και (η) του 
άρθρου 6.00 αποτελούνται από δωρεές, εισφορές, 
επιχορηγήσεις, κληροδοτήματα, προϊόν διοργανωθεισών 
εκδηλώσεων, έκδοσης και πώλησης τουριστικών βιβλίων, 
οδηγών και περιοδικών, προμήθειες και εισοδήματα από 
οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά στοιχεία που νόμιμα κατέχει 
ο Σύνδεσμος και από τέλη  ή δικαιώματα για υπηρεσίες που 
προσφέρει σε οποιοδήποτε ο Σύνδεσμος.  

 
   6.09 Ολα τα ποσά ή οποιοδήποτε από αυτά που αναφέρονται στο 

Παράρτημα Α καθορίζονται από Έκτακτη ή Ετήσια Γενική 
Συνέλευση που πρόσθετα δικαιούνται με απόφαση της να τα 
τροποποιήσει ή να προσθέσει νέες κατηγορίες ή ταξινομήσεις 
ή νέα μορφή επιβάρυνσης ή κριτήρια κατάταξης  όπως η 
τέτοια Γενική Συνέλευση αποφασίσει.  
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Άρθρο 7. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
 
   7.00 Όλη η ακίνητη και κινητή περιουσία του Συνδέσμου θα είναι 

γραμμένη στο όνομα του Συνδέσμου για τη χρήση και για 
όφελος των μελών και θα είναι κάτω από τον έλεγχο και τη 
διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου.  

 
   7.01 Η περιουσία και εισοδήματα του Συνδέσμου, με έγκριση του 

Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χρησιμοποιηθούν για 
τους πιο  κάτω σκοπούς: 

 
  (α) Την πληρωμή εξόδων διαχείρισης που περιλαμβάνει  και 

έξοδα για τον έλεγχο των λογαριασμών. 
 
  (β) Την πληρωμή μισθών, επιδομάτων, εισφορών στο 

Ταμείο Προνοίας, στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή 
άλλων καθιερωμένων εισφορών, οδοιπορικών και 
άλλων εξόδων των αξιωματούχων  ή των έμμισθων 
υπαλλήλων του Συνδέσμου.  

 
  (γ) Την καταβολή εξόδων ή μέρους των εξόδων νομικής 

γνωμοδότησης ή αγωγής ή υπεράσπισης οποιασδήποτε 
νομικής διαδικασίας, που αφορά το Σύνδεσμο ή 
οποιοδήποτε μέλος του Συνδέσμου, όταν η τέτοια 
αγωγή ή υπεράσπιση γίνεται, κατά τη κρίση του 
Διοικητικού Συμβουλίου, για την εξασφάλιση ή την 
προστασία των δικαιωμάτων του μέλους ή του 
Συνδέσμου ή οποιωνδήποτε δικαιωμάτων που 
προκύπτουν σχετικά με ή από τις σχέσεις οποιουδήποτε 
μέλους με τους εργατοϋπαλλήλους του.  

 
  (δ) Καταβολή εξόδων για την επίλυση επαγγελματικών ή 

εργατικών διαφορών του Συνδέσμου ή που αφορούν 
τον Σύνδεσμο ή διαφορών των μελών του Συνδέσμου 
με εργατοϋπαλλήλους ή που αφορούν τέτοια μέλη και 
εργατοϋπαλλήλους.  

 
  (ε) Καταβολή επιδομάτων σε μέλη ή τους εξαρτούμενους 

τους, ένεκα ασθένειας, θανάτου, γήρατος, 
δυστυχήματος, ένδειας ή ανεργίας τέτοιων μελών, με 
τον όρο ότι, το σύνολο τέτοιων επιδομάτων ή βοήθειας 
που μπορεί να καταβάλλεται σε ένα μέλος στη διάρκεια 
ενός οικονομικού έτους δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 
€170.86. 

 
  (στ) Την αγορά, διάθεση, πώληση οποιασδήποτε κινητής 

περιουσίας του Συνδέσμου σύμφωνα με το Νόμο, 
εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στον 
Προϋπολογισμό, ή την αγορά, διάθεση και πώληση 
συνήθους εξοπλισμού και υλικών γραφείου έστω και 
χωρίς σχετική πρόβλεψη στον Προϋπολογισμό εφόσον 
τούτο γίνεται στα πλαίσια της συνηθισμένης λειτουργίας 
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και διεξαγωγής των συνήθων εργασιών του Συνδέσμου 
και με προηγούμενη έγκριση Γενικής Συνέλευσης και 
σύμφωνα με τον Νόμο, την αγορά, αξιοποίηση, 
διάθεση, πώληση, επιβάρυνση, δέσμευση ή ενοικίαση 
της ακίνητης περιουσίας του, και την παροχή 
εγγυήσεων, με ή χωρίς παροχή υποθήκης, ενεχυρίασης 
ή άλλης επιβάρυνσης πάνω στην κινητή ή ακίνητη 
περιουσία του Συνδέσμου για τέτοιους από τους 
σκοπούς  του Συνδέσμου για τους οποίους είτε υπάρχει 
πρόνοια στον Προϋπολογισμό είτε σχετική απόφαση 
Γενικής Συνέλευσης.  

 
  (ζ) Καταβολή συνδρομών ή άλλων εισφορών σε 

οποιαδήποτε νόμιμη ομοσπονδία, συνομοσπονδία ή 
οποιοδήποτε σώμα προσώπων που ιδρύθηκε για τον 
συντονισμό των ενεργειών οποιουδήποτε συνδέσμου, 
όπως καθορίζεται στο Καταστατικό τέτοιων 
ομοσπονδιών, συνομοσπονδιών ή σώμα προσώπων.  

 
  (η) Καταβολή συνδρομών ή άλλων εισφορών σε 

φιλανθρωπικά, εκπαιδευτικά ή μορφωτικά ιδρύματα ή 
οργανισμούς.  

 
  (θ) Καταβολή εισφορών σε οποιαδήποτε γραμμένη στην 

Κύπρο ή το εξωτερικό σύμφωνα με το Νόμο που ισχύει 
σε κάθε χώρα και περίπτωση, συντεχνία ή σύνδεσμο.  

 
  (ι) Πληρωμή αμοιβής νομικού ή άλλου συμβούλου είτε με 

χωριστή πληρωμή είτε με ετήσια βάση είτε και με τους 
δύο τρόπους για εξασφάλιση, προώθηση ή προστασία 
των δικαιωμάτων του Συνδέσμου ή των σχέσεων 
οποιουδήποτε μέλους με τους υπαλλήλους του ή των 
δικαιωμάτων μέλους ή των εξαρτωμένων μέλους που 
προκύπτουν ή επηρεάζονται από πολιτική αγωγή ή από 
άλλη αιτία.  

 
  (ια) Καταβολή επιδομάτων ή εισφορές ή ωφελήματα 

Ταμείου Προνοίας ή άλλου είδους σε μέλη σε 
περιπτώσεις ένδειας που προκαλείται από λόγους 
ανεξάρτητους της θέλησης τέτοιων μελών.  

 
  (ιβ) Παροχή Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ιατρικής βοήθειας και 

προμήθειας φαρμακευτικών εφοδίων και φαρμάκων στα 
μέλη ή στους εξαρτώμενους τους.  

 
  (ιγ) Καταβολή εξόδων για την εκπαιδευτική, μορφωτική και 

επαγγελματική κατάρτιση των μελών.  
 
  (ιδ)  Διοργάνωση οποιωνδήποτε εκδηλώσεων ή θεατρικών 

παραστάσεων, συναυλιών, δεξιώσεων, χορών, 
αθλοπαιδιών ή εκδρομών.  

 



 20

  (ιε) αγορά βιβλίων, εφημερίδων και άλλης έντυπης 
φιλολογίας και καταβολή εξόδων για ίδρυση και 
λειτουργία αναγνωστηρίου για χρήση των μελών.  

 
  (ιστ) Έκδοση, εκτύπωση, δημοσίευση και κυκλοφορία 

οποιουδήποτε βιβλίου, εφημερίδας ή άλλου περιοδικού, 
δελτίου ή φυλλαδίου ή άλλης έντυπης φιλολογίας για 
την προώθηση των σκοπών του Συνδέσμου  και όπως 
καθορίζεται στο Νόμο περί Συντεχνιών ή για την 
προαγωγή των συμφερόντων των μελών.  

 
  (ιζ) Καταβολή εξόδων για υπηρεσίες ή εργασίες που 

προσφέρονται στο Σύνδεσμο ή για όφελος του 
Συνδέσμου από εκλεγόμενους ή διοριζόμενους 
αντιπρόσωπους των εργοδοτών  στους τόπους 
εργασίας.  

 
  (ιη) Καταβολή εξόδων ή δαπανών ή αμοιβών για 

οποιοδήποτε άλλο νόμιμο σκοπό που προβλέπεται στο 
Καταστατικό.  

 
  (ιθ) Αποπληρωμή τόκων πάνω σε δάνεια και καταβολή 

νόμιμων φόρων.  
 
  (κ) Την ίδρυση, λειτουργία, ενίσχυση, χρηματοδότηση, 

παροχή πιστώσεων, εγγυήσεων ή παροχή εγγυήσεων 
σε ή για τρίτους για ίδρυση ή διευκόλυνση της 
λειτουργίας προμηθευτικών ή άλλων κοινών ή 
συνεταιρικών Οργανισμών για όφελος των μελών του 
Συνδέσμου και με τέτοιους όρους όπως εκάστοτε 
εγκρίνει και τροποποιεί Γενική Συνέλευση του 
Συνδέσμου.  

 
   7.02 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνάπτει δάνειο μέχρι το 

ποσό €341.72. Αλλά σε περίπτωση που το Διοικητικό 
Συμβούλιο σκοπεύει να συνάψει δάνειο, πάνω από €341.72 
απαιτείται η προηγούμενη έγκριση τακτικής ή έκτακτης 
Γενικής Συνέλευσης.  

 
   7.03 Σύμφωνα με τον Κανονισμό 24 του Νόμου τα κεφάλαια και 

περιουσία του Συνδέσμου που δεν χρειάζεται άμεσα ο 
Σύνδεσμος μπορούν, με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου, να επενδύονται σε οποιαδήποτε κυβερνητικά ή 
άλλα χρεόγραφα ή αξίες ή να κατατίθενται σε μια ή 
περισσότερες από  τις εγκεκριμένες τράπεζες, ή συνεργατικό 
ταμιευτήριο, και τηρουμένων των προνοιών της 
παραγράφου 7.01(στ), σε ακίνητα σε οποιαδήποτε από τις 
αστικές περιοχές στην Κύπρο.  

 
   7.04 Για σκοπούς επενδύσεων ή ανάληψης χρημάτων ο 

Σύνδεσμος ενεργεί μέσο, και δεσμεύεται από τις υπογραφές 
του Οικονομικού Διαχειριστή (Ταμία) ή αναπληρωτή 
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Οικονομικού Διαχειριστή (Αναπληρωτή Ταμία) όταν 
υπογράφουν από κοινού με τον Πρόεδρο ή τον Γραμματέα ή 
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί 
για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.  

 
 
Άρθρο 8. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
  ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΣΩΜΑ 
  
  ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 
 
   8.00 Ο Σύνδεσμος διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο από 23 

μέλη που εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία, σύμφωνα με 
αυτό το άρθρο και το άρθρο 15 και, τηρώντας τις πρόνοιες 
των παραγράφων που ακολουθούν, από τα μέλη που έχουν 
δικαίωμα να εκλέγουν και να ψηφίζουν, η δε σύνθεση και 
κατάρτιση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου διέπεται από 
τις πρόνοιες που ακολουθούν.  

 
   8.01 Από τα μέλη που απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο, ένα 

εκλέγεται σαν Πρόεδρος, ένα σαν Α' Αντιπρόεδρος, ένα σαν 
Β' Αντιπρόεδρος, ένα σαν Γραμματέας και ένα σαν 
Οικονομικός Διαχειριστής (Ταμίας) (που στη συνέχεια 
αναφέρονται από κοινού σαν "αξιωματούχοι") και 16 σαν 
Σύμβουλοι, όπως αναφέρεται πιο κάτω στα άρθρα 8.05 και 
8.06.  

 
   8.02 Τα πρόσωπα που εκλέγονται σαν μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου θα πρέπει να είναι μέλη του Συνδέσμου ή 
αντιπρόσωποι  μελών που διορίζονται με βάση το άρθρο 
4.02. Αν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, για το οποίο 
εφαρμόζεται το άρθρο 4.02, παύσει να έχει τα προσόντα που 
αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο ή παύσει, για οποιοδήποτε 
λόγο, να αντιπροσωπεύει το μέλος που τον διόρισε με βάση 
την εν λόγω παράγραφο, εκπίπτει αυτόματα από την 
ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύς με 
την παραλαβή από τον Σύνδεσμο ειδοποίησης για την παύση 
που μπορεί να δοθεί είτε από το μέλος που τον διόρισε σαν 
αντιπρόσωπο του ή από το ίδιο το μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου, ή αν δεν δοθεί τέτοια ειδοποίηση, με απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου που διαπιστώνει  την παύση 
αυτού του μέλους σαν αντιπροσώπου μέλους του 
Συνδέσμου.  

 
   8.03 Τα πρόσωπα που θα εκλεγούν σαν μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, πρέπει, την ημέρα της εκλογής τους, να έχουν 
συμπληρωμένο το 21ο έτος της ηλικίας τους και να μη 
κατέχουν οποιοδήποτε αξίωμα σε οποιαδήποτε άλλη 
συντεχνία εκτός από ομοσπονδίες ή συνομοσπονδίες.  
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   8.04 Τηρούμενων των προνοιών του άρθρου 5.19, η θητεία των 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  είναι τριετής και αρχίζει 
από την ημερομηνία της εκλογής μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου σε Παγκύπρια Γενική Συνέλευση με βάση το 
άρθρο 15 και τελειώνει μόλις ανακηρυχθεί η εκλογή των 
νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε νέα Γενική 
Συνέλευση στην οποία γίνεται εκλογή νέων μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου.  

 
   8.05 Τα πρόσωπα που θα εκλεγούν σαν μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου συνέρχονται αμέσως μετά τη λήξη της Γενικής 
Συνέλευσης στην οποία έγινε εκλογή μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 15 ή, αν η πλειοψηφία 
από αυτούς έτσι αποφασίσει, σε άλλη μέρα, ώρα και τόπο, 
που όμως δεν θα είναι αργότερα από τρεις μέρες από την 
εκλογή τους, για να καταρτιστούν σε σώμα, που γίνεται με 
την εκλογή Πρόεδρου, Α' Αντιπροέδρου, Β' Αντιπροέδρου,  
Γραμματέα και Οικονομικού Διαχειριστή (Ταμία) του 
Συνδέσμου. Τα υπόλοιπα μέλη που έχουν εκλεγεί 
παραμένουν σαν Σύμβουλοι.  

 
   8.06 Η εκλογή του Προέδρου, Α' Αντιπροέδρου, Β' Αντιπροέδρου, 

Γραμματέα και Οικονομικού Διαχειριστή (Ταμία) του 
Συνδέσμου γίνεται από όλα τα μέλη που έχουν εκλεγεί στο 
Διοικητικό Συμβούλιο, μεταξύ των μελών αυτών, με μυστική 
ψηφοφορία. Εκτός αν η πλειοψηφία των 23 μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίσει διαφορετικά, η εκλογή 
του Προέδρου, Α' Αντιπροέδρου, Β' Αντιπροέδρου, 
Γραμματέα και Οικονομικού Διαχειριστή (Ταμία) γίνεται 
χωριστά για τον καθένα και διαδοχικά με τη σειρά που αυτοί 
οι αξιωματούχοι αναφέρονται στο άρθρο 8.01. 

 
   8.07 Μέλος που υπέβαλε υποψηφιότητα για ένα ή περισσότερα 

από τα αξιώματα που αναφέρονται πιο πάνω στο άρθρο  
8.01 και απότυχε να εκλεγεί δικαιούται να υποβάλει 
υποψηφιότητα και είναι εκλέξιμο στην επόμενη εκλογή για 
το επόμενο αξίωμα μέχρι να πληρωθούν όλα τα αξιώματα 
που αναφέρονται στο άρθρο 8.01.  

 
   8.08 Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φορά κάθε 

μήνα ή έκτακτα όταν προσκληθεί από τον Γραμματέα μετά 
από εντολή του Προέδρου και σύμφωνα με τις πρόνοιες του 
Καταστατικού αυτού, ή όταν ζητήσουν συνεδρία τουλάχιστο 
11 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

 
  Καμιά συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου δεν συγκαλείται 

ούτε θεωρείται ότι, είναι έγκυρη εκτός αν η συνεδρία 
συγκλήθηκε με γραπτή προειδοποίηση που δεν είναι 
μικρότερη των 5 ημερών. Νοείται ότι, σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις  επείγοντος χαρακτήρα μπορεί, με οδηγίες του 
Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, να συγκληθεί 
συνεδρία με ειδοποίηση μικρότερη των πέντε ημερών και σε 
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τέτοια περίπτωση η ειδοποίηση μπορεί να είναι γραπτή ή 
τηλεγραφική ή τηλεφωνική ή να δοθεί με άλλο πρόσφορο 
κάτω από τις περιστάσεις τρόπο. Σε τέτοια περίπτωση το 
Συμβούλιο, νοουμένου ότι βρίσκεται σε απαρτία, έγκυρα 
αποφασίζει αν εγκρίνει κατά την έναρξη της συνεδρίας τη 
σύγκληση της.  

 
   8.09 Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ευθύνη και εξουσία για τα πιο 

κάτω:  
 
  (i)  Εκτέλεση των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων. 
 
  (ii) Προώθηση των σκοπών του Συνδέσμου.  
 
  (iii) Εφαρμογή των προνοιών του Καταστατικού.  
 
  (iv) Καλό χειρισμό των προβλημάτων που αναφύονται και 

των οικονομικών του Συνδέσμου. 
 
  (v) Υποβολή στην Τακτική Συνέλευση έκθεσης πάνω στα 

πεπραγμένα, εξελεγμένη έκθεση λογαριασμών και 
ταμειακή κατάσταση για το τέλος κάθε οικονομικού 
έτους.  

 
  (vi) Πλήρωση θέσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

που εκλέγονται σε Γενική Συνέλευση και στη συνέχεια 
κενώνονται, γίνεται από τον κατάλογο των 
επιλαχόντων μελών, αν υπάρχουν, κατά σειρά 
προτεραιότητας με τον επιλαχόντα που πήρε τον 
ψηλότερο αριθμό ψήφων στη Γενική Συνέλευση, και σε 
περίπτωση επιλαχόντων με ίσο αριθμό ψήφων, 
σύμφωνα με το άρθρο 15.06, ή αν δεν υπάρχουν από 
οποιαδήποτε άλλα μέλη του Συνδέσμου, μετά από 
απόφαση  που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία, του 
Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο 
φροντίζει ώστε το νέο μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου  να κληθεί ή εκλεγεί (ανάλογα με την 
περίπτωση) στη θέση αμέσως μετά την κένωση της 
θέσης και η ανάδειξη του σε τέτοιο μέλος 
γνωστοποιείται χωρίς καθυστέρηση στα μέλη του 
Συνδέσμου.  

 
  (vii) Διαχείριση και διεύθυνση των εργασιών του Συνδέσμου 

γενικά, ενεργώντας για και από μέρους του Συνδέσμου.  
Το πρώτιστο καθήκο του Συμβουλίου είναι ο αγώνας 
και η προσπάθεια για την επίτευξη των σκοπών του 
Συνδέσμου.  

 
  (viii) Η επίβλεψη της διαχείρισης της περιουσίας και των 

πόρων του Συνδέσμου γενικά, η τήρηση τακτικών 
βιβλίων και λογαριασμών και ο έλεγχος από καιρό σε 
καιρό  των μετρητών στα χέρια του Οικονομικού 
Διαχειριστή (Ταμία) ή των άλλων αξιωματούχων του 
Συνδέσμου.  
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  (ix) Η λήψη αποφάσεων για οποιοδήποτε σημείο που οι 
πρόνοιες του Καταστατικού είναι ασαφείς, αλλά σε 
καμιά περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο, 
εφαρμόζοντας την πρόνοια αυτού του άρθρου, δεν 
μπορεί να αλλάξει το Καταστατικό του Συνδέσμου είτε 
στο σύνολο του είτε σε οποιοδήποτε σημείο που 
υπάρχει άλλη ρητή και σαφής πρόνοια, ή να πάρει 
απόφαση που είναι πρόδηλα αντίθετη στις πρόνοιες 
αυτού του Καταστατικού.  

 
  (x) Η κήρυξη ως κενής της θέσης οποιουδήποτε μέλους του 

Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτείται ή απουσιάζει 
αδικαιολόγητα πέραν από τρείς (3) συνεχείς συνεδρίες 
του Συμβουλίου και η αντικατάσταση τέτοιου μέλους 
σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 8.09 (vi) πιο 
πάνω.  

 
  Δικαιολογημένη απουσία θεωρείται 
 
  - Η απουσία στο εξωτερικό (μέχρι 2 τακτικές 

συνεδρίες).  
  -  Η απουσία για λόγους ασθενείας (με μάξιμουμ 

περίοδο απουσίας για 6 μήνες και προσκόμιση 
ιατρικού πιστοποιητικού).  

 
  (xi) Η υποβολή παραίτησης σαν Σώμα αν και μόλις έντεκα ή 

πιο πολλά μέλη του παραιτηθούν ή για οποιοδήποτε 
λόγο κενωθεί η θέση τους είτε ταυτόχρονα είτε κατά 
διαστήματα και που δεν έχουν αντικατασταθεί 
προηγούμενα σύμφωνα με το άρθρο 8.09 (vi) κάτω 
όμως  από τον όρο ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο πριν 
υποβάλει την παραίτηση του θα προκαλέσει σύγκληση 
Έκτακτων Επαρχιακών Συνελεύσεων και Έκτακτης 
Γενικής Συνέλευσης, για την εκλογή νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 15.00. Η θητεία των 
μελών που εκλέγονται σε τέτοιες Έκτακτες Συνελεύσεις 
είναι για το υπόλοιπο της τριετούς θητείας του 
παραιτουμένου Διοικητικού Συμβουλίου.  

 
  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΡΤΙΑ 
 
   8.10 Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θα 

καταχωρούνται από τον Γραμματέα μέσα σε Βιβλίο 
Πρακτικών και υπόκεινται σε έγκριση στην επόμενη 
συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου και αφού εγκριθούν 
σε αυτή την επόμενη συνεδρία, θα υπογράφονται από τον 
Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Νοείται ότι οι αποφάσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου είναι έγκυρες και δεσμευτικές από 
τη λήψη τους, έστω και αν στο μεταξύ δεν εγκρίθηκαν τα 
πρακτικά όπως προαναφέρεται, και ο Πρόεδρος μαζί με τον 
Γραμματέα μπορούν να εκδίδουν βεβαιωμένα αντίγραφα των 
αποφάσεων που λήφθηκαν.  
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   8.11 Αντίγραφο των πρακτικών κάθε συνεδρίας θα αποστέλλεται 

σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμέσως μετά 
από κάθε συνεδρία.  

 
   8.12 Απαρτία του Διοικητικού Συμβουλίου υπάρχει μόνο όταν 

είναι παρόντα μέλη ίσα με το μισό του αριθμού των  
εκάστοτε ενεργών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, 
πλέον ένα μέλος και το μισό του αριθμού των μελών, σε 
περίπτωση που όλα τα εκάστοτε μέλη του Συμβουλίου δεν 
είναι ζυγός αριθμός, βρίσκεται με την προσθήκη στο μονό 
αριθμό των εκάστοτε μελών ακόμη ενός μέλους και της 
διαίρεσης του αριθμού που έτσι προκύπτει με τον 
παρονομαστή δύο.  

 
   8.13 Καμιά απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι ούτε 

θεωρείται έγκυρη εκτός αν υπέρ της απόφασης αυτής 
δοθούν τουλάχιστον έντεκα ψήφοι μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου.  

 
   8.14 Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θα 

προεδρεύονται από τον Πρόεδρο ή στην απουσία του από 
τον Α' Αντιπρόεδρο ή στην απουσία και του Α' 
Αντιπροέδρου, από τον Β' Αντιπρόεδρο ή στην απουσία και 
του Β' Αντιπροέδρου, από οποιοδήποτε μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγεται από τα μέλη που 
παρευρίσκονται.  Ο Πρόεδρος ή εκείνος που προεδρεύει, 
ανάλογα με την περίπτωση, θα κανονίζει τη διαδικασία των 
συνεδριάσεων σύμφωνα με τον πίνακα των θεμάτων που 
αναφέρονται στην πρόσκληση της συνεδρίας και οι 
αποφάσεις θα λαμβάνονται με πλειοψηφία και σε περίπτωση 
ισοψηφίας ο Πρόεδρος ή εκείνος που προεδρεύει θα έχει τη 
νικώσα ψήφο, αλλά και πάλι οι αποφάσεις θα είναι και  
θεωρούνται έγκυροι μόνο αν οι ψήφοι υπέρ, αφού 
υπολογιστεί και η νικώσα ψήφος, είναι τουλάχιστο δέκα.  

 
 
Άρθρο 9. ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 
 
   9.00 Κάθε αξιωματούχος, που αναφέρεται στις επόμενες 

παραγράφους, ασκεί τα καθήκοντα που καθορίζονται σ’αυτές 
ή σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο αυτού του Καταστατικού. 
Νοείται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όταν κρίνει ότι 
κάτι τέτοιο είναι επιβεβλημένο, να διαφοροποιεί τα 
καθήκοντα καθενός αξιωματούχου, να δημιουργεί επιτροπές 
από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  και να διορίζει 
αντιπροσώπους για να ασκούν τέτοια καθήκοντα ή εξουσίες 
του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως έκρινε ορθό και να τους 
παύει σε οποιοδήποτε χρόνο.  
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   9.01 ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
  Ο Πρόεδρος προεδρεύει και κανονίζει τη διαδικασία των 

Γενικών Συνελεύσεων και των συνεδριάσεων του 
Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση ισοψηφίας στις 
συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τη νικώσα 
ψήφο.  Υπογράφει μαζί με τον Γραμματέα τα πρακτικά των 
Γενικών Συνελεύσεων και των συνεδριάσεων του 
Διοικητικού Συμβουλίου.  

 
   9.02 Ο Πρόεδρος  εκπροσωπεί μόνος του τον Σύνδεσμο και το 

Συμβούλιο σε κάθε περίπτωση, ενέργεια, πράξη και μπροστά 
σε κάθε είδους αρχή εκτός σε περιπτώσεις δικαιοπραξίας ή 
όπου το Καταστατικό περιέχει ειδική πρόνοια για άλλου 
είδους εκπροσώπηση ή όπου το Διοικητικό Συμβούλιο 
αποφασίζει άλλως πως, και κωλυομένου του Προέδρου από 
άλλο πρόσωπο που το Συμβούλιο θα αποφασίζει είτε γενικά 
είτε για ειδική περίπτωση. Το Συμβούλιο μπορεί πάντα να 
ακυρώνει ή τροποποιεί τέτοια απόφαση.  

 
   9.03 Όταν ο Πρόεδρος μετέχει σε οποιαδήποτε επιτροπή, 

υποεπιτροπή ή όργανο του Συνδέσμου τότε αυτοδίκαια 
προεδρεύει σε τέτοια επιτροπή, υποεπιτροπή ή όργανο. 

 
   9.04 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ 
 
  Ο Α' Αντιπρόεδρος αναπληρώνει σε όλες τις εξουσίες και 

καθήκοντα τον Πρόεδρο όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή σε 
περίπτωση προσωρινής ανικανότητας του Προέδρου, και σε 
τέτοια περίπτωση, ο Α' Αντιπρόεδρος εκτελεί όλα τα 
καθήκοντα, περιβάλλεται και ασκεί όλες τις εξουσίες και τα 
δικαιώματα του Προέδρου. 

 
  Ο Β' Αντιπρόεδρος αναπληρώνει σε όλες τις εξουσίες και 

καθήκοντα τον Α' Αντιπρόεδρο, όταν ο Α' Αντιπρόεδρος 
απουσιάζει ή σε περίπτωση προσωρινής ανικανότητας του Α' 
Αντιπροέδρου, και σε τέτοια περίπτωση, ο Β' Αντιπρόεδρος  
εκτελεί όλα τα καθήκοντα, περιβάλλεται και ασκεί όλες τις 
εξουσίες και τα δικαιώματα του Α' Αντιπροέδρου.  

 
   9.05 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
  Τα καθήκοντα του Γραμματέα είναι τα συνηθισμένα 

καθήκοντα Γραμματέα Συνδέσμου και ειδικότερα ο 
Γραμματέας είναι υπεύθυνος: 

 
 
  (i) Για την τήρηση Μητρώου Μελών που να δείχνει τον 

αύξοντα αριθμό, το όνομα, τη διεύθυνση, το επάγγελμα 
ή επιτήδευμα ή ειδικότητα και, σε περίπτωση φυσικών 
προσώπων, την ηλικία του κάθε μέλους, την 
ημερομηνία εγγραφής κάθε ενεργού μέλους και την 
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ημερομηνία αποχώρησης κάθε μέλους που αποχώρησε 
ή την ημερομηνία διαγραφής μέλους, το δικαίωμα 
εγγραφής, τις συνδρομές και τις εισφορές 
διανυκτέρευσης που κατέβαλε το κάθε μέλος. 

  
  (ii) Για τη σύνταξη και τήρηση βιβλίου πρακτικών που σε 

αυτό θα καταχωρούνται με την πληρότητα που είναι 
αναγκαία σε κάθε περίπτωση και με ακρίβεια όλες οι 
αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των 
Τακτικών ή Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων.  

 
  (iii)  Για τη σύνταξη, τήρηση και συνεχή ενημέρωση βιβλίου 

που να δείχνει με λεπτομέρεια και σωστή περιγραφή σε 
κάθε στιγμή, όλη ανεξαίρετα την ακίνητη και κινητή 
περιουσία του Συνδέσμου που να περιλαμβάνει όλα τα 
έπιπλα και σκεύη του Συνδέσμου με την αξία τους, την 
ημερομηνία της αγοράς και, ετήσια, κάθε ανατίμηση της 
αξίας αυτής.  

  
  (iv) Να διεξάγει την αλληλογραφία του Συνδέσμου, να 

σφραγίζει και να υπογράφει όλα τα έγγραφα και 
επιστολές του Συνδέσμου και να τοποθετεί τη σφραγίδα 
του Συνδέσμου σε κάθε άλλο έγγραφο που θα 
καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. 

  
  (v) Να κρατεί φακέλους για όλα τα εισερχόμενα και 

εξερχόμενα έγγραφα.  
 
  (vi) Να αποστέλλει στον Έφορο των Συντεχνιών πριν από 

τις 15 Φεβρουαρίου κάθε χρόνο ελεγμένη γενική 
κατάσταση των εισπράξεων, των κεφαλαίων της 
περιουσίας και των εξόδων του Συνδέσμου και που να 
δείχνει με πλήρη τρόπο το ενεργητικό και παθητικό του 
Συνδέσμου στην προηγούμενη 31η Δεκεμβρίου όπως 
και τα έσοδα και τα έξοδα του χρόνου που πέρασε μέχρι 
την ημερομηνία που γίνεται η κατάσταση αυτή και αν ο 
Σύνδεσμος διατηρεί πάνω από ένα ταμείο, για κάθε 
τέτοιο ταμείο χωριστά. 

 
  (vii) Γενικά να συμμορφώνεται με τις πρόνοιες των Νόμων 

Περί Συντεχνιών, των Κανονισμών Περί Συντεχνιών και 
αυτού του Καταστατικού και να φροντίζει ότι στον 
τομέα της αρμοδιότητας του αυτές οι πρόνοιες 
τηρούνται πιστά.  

 
  (viii) Να ειδοποιεί τον Οικονομικό Διαχειριστή (Ταμία) για 

αποφάσεις ή εξουσιοδοτήσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου για πραγματοποίηση πληρωμών από τον 
Οικονομικό Διαχειριστή (Ταμία) που πρέπει ανεξαίρετα 
να βασίζονται σε αποδείξεις που θα φυλάσσονται σε 
χωριστό φάκελο διαθέσιμες πάντα για επιθεώρηση.  
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  (ix) Να φροντίζει για την έγκαιρη αποστολή ειδοποιήσεων 

στα μέλη, με προειδοποίηση για τη δυνατότητα 
διαγραφής μέλους που καθυστερεί την εξόφληση των 
οικονομικών του υποχρεώσεων στο Σύνδεσμο, 
σύμφωνα με το άρθρο 5.04 και να διαγράφει αυτόματα 
κάθε μέλος που αρνείται ή αμελεί να εκπληρώσει αυτές 
τις υποχρεώσεις σύμφωνα με το άρθρο 5.05 και να 
υποβάλλει αμέσως κατάλογο τέτοιων ειδοποιήσεων ή 
διαγραφών στο Διοικητικό Συμβούλιο.  

 
   9.06 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ (ΤΑΜΙΑΣ) 
 
  Τα καθήκοντα του Οικονομικού Διαχειριστή (Ταμία) είναι τα 

συνηθισμένα καθήκοντα Ταμία Συνδέσμου και ειδικότερα ο 
Οικονομικός Διαχειριστής (Ταμίας) είναι υπεύθυνος: 

 
  (i) Για την κατάρτιση, τήρηση και συνεχή ενημέρωση 

βιβλίου ταμείου που σε αυτό θα καταχωρούνται με 
πληρότητα και ακρίβεια όλες οι εισπράξεις, συνεισφορές 
και όλες οι πληρωμές που γίνονται από μέρους του 
Συνδέσμου ή των μελών του Συνδέσμου.  

 
  (ii) Να εκδίδει με την υπογραφή του, ή όπως καθοριστεί 

εκάστοτε, στελέχη αποδείξεων σύμφωνα με τον πιο 
κάτω τύπο, σε δυό τουλάχιστο αντίτυπα για όλες τις 
εισπράξεις χρημάτων από το Σύνδεσμο, ή για 
λογαριασμό του Συνδέσμου και ανεξαίρετα ένα από τα 
δύο αντίτυπα θα παραμένει πάνω στο στέλεχος. 

 
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ 

 
Αρ. ____________ 

 
Ελαβα από ___________________________________ 
το ποσό των ευρώ _____________________________ 
σέντ __________________ (€ __________________) 
για _________________________________________ 
 
Ημερ. _____         Ο Οικονομικός Διαχειριστής (Ταμίας) 
 

  (iii) Να πραγματοποιεί όλες και μόνο όσες πληρωμές έχουν 
αποφασιστεί ή εξουσιοδοτηθεί από το Διοικητικό 
Συμβούλιο, και να συμπληρώνει στέλεχος αποδείξεων 
σε δύο αντίτυπα και να φυλάσσει όλες τις σχετικές 
αποδείξεις ή αποδεικτικά στοιχεία για τέτοιες πληρωμές 
σε ειδικό φάκελο.  

  (iv) Είναι πάντα προσωπικά υπεύθυνος για τα χρήματα του 
Συνδέσμου που βρίσκονται στην κατοχή του ή κάτω 
από τον έλεγχο του.  
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  (v) Να εφοδιάζει το Διοικητικό Συμβούλιο με στοιχεία και 
λεπτομέρειες της οικονομικής κατάστασης του 
Συνδέσμου όποτε ζητήσει τούτο οποιαδήποτε Γενική  
Συνέλευση.  

 
  (vi) Να δίνει ακριβή, πλήρη και αληθινό λογαριασμό για 

όλες τις εισπράξεις και πληρωμές που κάνει και για το 
υπόλοιπο των χρημάτων που έχει στην κατοχή ή κάτω 
από τον έλεγχο του και για κάθε άλλη περιουσία που ο 
Σύνδεσμος εμπιστεύτηκε σε αυτόν όταν ανάλαβε 
καθήκοντα ή από την ημερομηνία των τελευταίων 
λογαριασμών, οποιαδήποτε από τις δύο ημερομηνίες 
είναι η τελευταία.  

 
  (vii) Να καταθέτει αμέσως, σε τράπεζα και λογαριασμό που 

εκάστοτε θα καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, κάθε 
ποσό, που έρχεται ή παραμένει στην κατοχή του ή κάτω 
από τον έλεγχο του, που υπερβαίνει το ποσό των 
€85.43. 

 
  (viii) Όποτε ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από 

Γενική Συνέλευση ή αμέσως πριν παραιτηθεί ή παυθεί, 
ή αμέσως μετά τον έλεγχο των λογαριασμών, ανάλογα 
με κάθε περίπτωση, ο Οικονομικός Διαχειριστής 
(Ταμίας) υποχρεούται να καταβάλει αμέσως στο 
Διοικητικό Συμβούλιο κάθε υπόλοιπο που θα φανεί ότι, 
ο Οικονομικός Διαχειριστής (Ταμίας) οφείλει στο 
Σύνδεσμο όπως και όλα τα γραμμάτια, στελέχη 
αποδείξεων και εισπράξεων, βιβλία, έγγραφα και 
αποδεικτικά στοιχεία όπως και όλη την περιουσία του 
Συνδέσμου που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο βρίσκεται 
στην κατοχή του ή κάτω από τον έλεγχο του.  

 
  (ix) Γενικά να συμμορφώνεται, στον τομέα της 

αρμοδιότητας του, με όλες τις πρόνοιες του Νόμου και 
των Κανονισμών Περί Συντεχνιών. 

  
  (x) Να φροντίζει για την έγκαιρη είσπραξη των 

δικαιωμάτων εγγραφής μελών, των συνδρομών και 
εισφορών, όπως και κάθε άλλου ποσού που οφείλεται ή 
είναι πληρωτέο στο Σύνδεσμο, είτε από μέλη είτε από 
τρίτους, να καταρτίζει καταστάσεις μελών που δεν 
έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις 
στο Σύνδεσμο, να παραδίδει τέτοιες καταστάσεις σε 
τακτικά χρονικά διαστήματα ή όπως ζητηθεί από αυτόν 
ή  όπως  καθοριστεί  από  το Διοικητικό Συμβούλιο, στο 
Γραμματέα του Συνδέσμου, και να εκδίδει αποδείξεις 
είσπραξης ή πληρωμής με τη σφραγίδα του Συνδέσμου 
σύμφωνα με τύπο απόδειξης και διαδικασία όπως 
εκάστοτε θα καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου.  
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   9.07 ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ  
 
  Το Διοικητικό Συμβούλιο, για περιπτώσεις μελών του 

Συνδέσμου που πρόσφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες 
εξαιρετικής σημασίας στο Σύνδεσμο, και αφού σε κάθε 
περίπτωση εξασφαλίσει προηγούμενα τη ρητή έγγραφη 
συγκατάθεση του τέτοιου μέλους, και αφού πάρει απόφαση 
με απλή πλειοψηφία, δικαιούται να θέσει μπροστά σε Γενική 
Συνέλευση των μελών τέτοια απόφαση για ανακήρυξη  
τέτοιου μέλους του Συνδέσμου σε Επίτιμο Πρόεδρο, Επίτιμο 
Αντιπρόεδρο ή Επίτιμο Γραμματέα, και αν η Γενική 
Συνέλευση εγκρίνει την απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου με απλή πλειοψηφία, το τέτοιο μέλος 
ανακηρύσσεται και αναγνωρίζεται από τη λήψη απόφασης 
της Γενικής Συνέλευσης σαν επίτιμος αξιωματούχος στο 
αξίωμα που η Γενική Συνέλευση θα αποφασίσει.  

 
   9.08 Οι επίτιμοι αξιωματούχοι δικαιούνται να παίρνουν 

ειδοποιήσεις των Γενικών Συνελεύσεων και μπορουν να 
παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις και να εκφράζουν τις 
απόψεις τους. Μπορούν επίσης να συμμετέχουν σε όλες τις 
εκδηλώσεις του Συνδέσμου χωρίς να έχουν καμιά 
υποχρέωση για πληρωμή οποιουδήποτε ποσού. Το Διοικητικό 
Συμβούλιο μπορεί επίσης να προσκαλεί τους επίτιμους 
αξιωματούχους να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε συνεδρία 
του ήθελε αποφασίσει και σε μια τέτοια περίπτωση οι 
Επίτιμοι αξιωματούχοι μπορούν να παρακάθονται στη 
συνεδρία και να εκφράζουν απόψεις. Οι επίτιμοι 
αξιωματούχοι δεν υπολογίζονται για την ύπαρξη ή μη 
απαρτίας και δεν έχουν δικαίωμα ψήφου σε Γενικές 
Συνελεύσεις ή σε συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου.  

 
 
Άρθρο 10. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ/ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ 

ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ 
 
 10.00 Κάθε αξιωματούχος του Συνδέσμου μπορεί να υποβάλει 

παραίτηση από τη θέση που κατέχει με γραπτή προς τούτο 
ειδοποίηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου. 

 
 10.01 Κάθε αξιωματούχος του Συνδέσμου και σε οποιοδήποτε 

χρόνο της θητείας του, υπόκειται σε παύση μετά από 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή Γενικής Συνέλευσης 
για ένα ή περισσότερους από τους πιο κάτω λόγους: 

 
  (i) Αμέλεια καθήκοντος 
 
  (ii) Δολιότητα 
 
  (iii) Άρνηση υποβολής παραίτησης από αξίωμα σύμφωνα με 

το άρθρο 10.04, αν η υποβολή τέτοιας παραίτησης 
ζητήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο. 
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  (iv) Αναρμοδιότητα εκλεξιμότητας ή ενέργειας καθ’ 
υπέρβαση εξουσιών. 

 
  (v) Άρνηση εκτέλεσης ή συμμόρφωσης σε απόφαση 

Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
  (vi) Για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία που σύμφωνα με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή Γενικής 
Συνέλευσης θεωρείται καλός λόγος ή αιτία για 
απομάκρυνση αξιωματούχου από το Διοικητικό 
Συμβούλιο για το γενικότερο καλό του Συνδέσμου.  

 
 10.02 Όλοι οι αξιωματούχοι πριν αποσυρθούν, αποπεμφθούν ή 

παραιτηθούν από τη θέση τους, οφείλουν να παραδώσουν 
στους νέους αξιωματούχους όλα τα βιβλία, χρήματα, 
σημειώσεις, αποδείξεις, επιστολές και κάθε άλλη περιουσία ή 
έγγραφο του Συνδέσμου που έχουν περιέλθει στην κατοχή ή 
κάτω από τον έλεγχο τους και δικαιούνται να πάρουν 
σχετική απόδειξη για την παράδοση.  

 
 10.03 Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει συμφέρον 

ή ανάμιξη σε υπόθεση που συζητείται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο αποσύρεται από τη συνεδρίαση όσο διαρκεί η 
συζήτηση  τέτοιας υπόθεσης αλλά δικαιούται πριν αποσυρθεί 
να έχει την ευκαιρία να εκθέσει τις απόψεις του πάνω στην 
υπόθεση.  

 
 10.04 Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που κατέχει οποιοδήποτε 

άλλο αξίωμα σε συντεχνία, σύνδεσμο ή οργάνωση άλλη από 
το Σύνδεσμο και είναι γι’ αυτό πιθανό να προκύψει 
σύγκρουση συμφερόντων  σε σχέση με την άσκηση των 
καθηκόντων του μέλους αυτού στο Σύνδεσμο ή να 
καταστρατηγηθούν εκπεφρασμένες θέσεις του Συνδέσμου ή 
των μελών του, οφείλει να παραιτηθεί από το άλλο αξίωμα 
που προαναφέρθηκε.  

 
 
Άρθρο 11. ΕΛΕΓΚΤΕΣ 
 
 11.00 Η Γενική Συνέλευση διορίζει ως ελεγκτή ένα ή περισσότερα 

πρόσωπα, που είναι προσοντούχος λογιστής ή που κατέχει 
πιστοποιητικό αρμοδιότητας που εκδόθηκε από το Γενικό 
Λογιστή της Δημοκρατίας, ως Ελεγκτής. Ο τέτοιος  Ελεγκτής 
δεν πρέπει να είναι μέλος του Συνδέσμου και πρέπει να έχει 
την έγκριση του Εφόρου των Συντεχνιών. 

 
 11.01 Ο Ελεγκτής θα έχει εξουσία να εξετάζει ελεύθερα όλα τα 

βιβλία και έγγραφα που κατά τη γνώμη του χρειάζεται και θα 
ζητήσει για την εκτέλεση του καθήκοντος του και ο έλεγχος 
θα γίνεται αυστηρά σύμφωνα με το Καταστατικό, τους 
Νόμους και Κανονισμούς Περί Συντεχνιών και τους 
αποδεκτούς κανόνες και αρχές λογιστικού ελέγχου.  
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 11.02 Ο Ελεγκτής θα συντάσσει ετήσια έκθεση για την οικονομική 

κατάσταση του Συνδέσμου και για τον τρόπο που τηρήθηκαν 
οι λογαριασμοί.  Αυτή η έκθεση θα υποβάλλεται στα μέλη 
στην ετήσια Γενική Συνέλευση όπως και στον Έφορο 
Συντεχνιών.  Αν ζητηθεί από τον Ελεγκτή, είτε από Γενική 
Συνέλευση είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Ελεγκτής θα 
συντάσσει και υποβάλλει πρόσθετη έκθεση σε οποιοδήποτε 
άλλο χρόνο.  

 
 11.03 Αντίγραφο της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτή θα τοποθετείται 

σε περίοπτο μέρος στην πινακίδα στο επίσημο γραμμένο 
γραφείο του Συνδέσμου και θα αποστέλλεται σε όλα τα μέλη  
μαζί με τους ετήσιους λογαριασμούς του Συνδέσμου και την 
πρόσκληση για Γενική Συνέλευση.  

   
 
Άρθρο 12.  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ 
 
 12.00 Οποιοδήποτε μέλος του Συνδέσμου ή οποιοδήποτε άλλο 

πρόσωπο που αποδεικνύει ότι, έχει συμφέρο στα κεφάλαια 
του Συνδέσμου, μπορεί, μετά από αίτηση του στο 
Γραμματέα, να ζητήσει να ορισθεί μέρα και ώρα στην οποία 
το μέλος θα μπορεί να εξετάσει  στο οίκημα του Συνδέσμου 
τα πρακτικά, τα βιβλία και τους λογαριασμούς του 
Συνδέσμου.  

 
 12.01 Οποιοδήποτε μέλος μπορεί από καιρό σε καιρό και σε 

εργάσιμες ώρες να επιθεωρεί στο οίκημα του Συνδέσμου το 
Μητρώο των Μελών μετά από αίτηση του στο Γραμματέα.  

 
 
Άρθρο 13. ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 
 
 13.00 Για την άσκηση από το Σύνδεσμο της ευθύνης και 

αρμοδιότητας του να συμβάλλει στην επίλυση και 
διευθέτηση εργατικής ή άλλης διαφοράς που μπορεί να 
αναφυεί σχετικά με τη λειτουργία των ξενοδοχείων γενικά ή 
ξενοδοχείου μέλους ή σχετικά με την υποβολή και 
διεκδίκηση αιτημάτων από το προσωπικό ή τη Συντεχνία του  
σε ένα ή περισσότερα μέλη ή σχετικά με τις σχέσεις των 
μελών του με οποιαδήποτε αρχή, κάθε μέλος που 
αντιμετωπίζει τέτοια διαφορά  οφείλει αμέσως να ειδοποιεί 
το Σύνδεσμο, μέσω του Γραμματέα του Συνδέσμου για τη 
διαφορά και να διαβιβάζει  κάθε έγγραφο ή πληροφορία 
σχετικά με τη διαφορά.  

 
 13.01 Ανάλογα με τη φύση και έκταση της διαφοράς ή των 

αιτημάτων και  με βάση τη συμβουλή του Συνδέσμου το 
μέλος είτε θα αναλαμβάνει μόνο του την επίλυση του 
προβλήματος είτε  θα αναθέτει τη  διαφορά  ή το  πρόβλημα  
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  στο Σύνδεσμο για χειρισμό ή διευθέτηση  ή λύση και το 

Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίζει για τον τρόπο χειρισμού 
ή τις ενέργειες που θα αναλάβει κατά την απόλυτη κρίση 
του.  

 
 13.02 Αν ο Σύνδεσμος είναι μέλος της Ομοσπονδίας Εργοδοτών 

Κύπρου θα ζητά τη συμβουλή και βοήθεια της Ομοσπονδίας 
για το χειρισμό, διευθέτηση ή επίλυση της διαφοράς είτε 
αυτή είναι συλλογικής είτε άλλης μορφής.  

 
 13.03 Ανταπεργία (λοκ άουτ) δεν θα κηρύσσεται χωρίς απόφαση 

της Γενικής Συνέλευσης που θα λαμβάνεται με μυστική 
ψηφοφορία από την πλειοψηφία του ολικού αριθμού των 
ψήφων των μελών που δικαιούνται να μετάσχουν και 
ψηφίσουν σε Γενική Συνέλευση  και διαθέτουν ξενοδοχείο 
που βρίσκεται σε λειτουργία, και που η απόφαση για 
ανταπεργία (λοκ άουτ) εγκρίνεται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο. 

 
 13.04 Ανταπεργία μεμονωμένα από μέλος δεν θα κηρύσσεται χωρίς 

την προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.  
 
 13.05 Συνελεύσεις και συνεδρίες για εξέταση και χειρισμό 

εργατικών διαφορών που βρίσκονται σε εξέλιξη ή απεργιών 
ή ανταπεργιών μπορούν να κληθούν χωρίς κανένα 
περιορισμό ή όριο όσον αφορά την παροχή ειδοποιήσεων και 
χρονικά όρια σύγκλησης συνέλευσης ή συνεδρίας 
οποιουδήποτε οργάνου του Συνδέσμου.  

 
 13.06 Για θέματα συλλογικών συμβάσεων, εργατικών διαφορών, 

απεργιών, ανταπεργιών και γενικά εργατικής  φύσης που 
συζητούνται και αποφασίζονται σε Γενική Συνέλευση, 
δικαίωμα ψήφου θα έχουν τα μέλη που διαθέτουν 
ξενοδοχείο που βρίσκεται σε λειτουργία. 

  
 13.07 Για τους σκοπούς αυτού του άρθρου ξενοδοχείο που 

λειτουργεί πάνω σε εποχιακή βάση θεωρείται ότι βρίσκεται 
σε λειτουργία σε όλη τη διάρκεια του έτους.  

 
 13.08 Σε οποιαδήποτε ψηφοφορία σε Γενική Συνέλευση για θέματα 

συλλογικών συμβάσεων, εργατικών διαφορών, απεργιών, 
ανταπεργιών και γενικά εργατικής φύσης κάθε μέλος θα έχει 
τόσες ψήφους όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 14.16 
του παρόντος Καταστατικού. 
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Άρθρο 14. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 
 
 14.00 Ο Σύνδεσμος υποχρεούται να συγκαλέσει και διεξάγει κάθε 

χρόνο μια Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα είναι 
γνωστή ως Τακτική Γενική Συνέλευση, επιπρόσθετα προς 
οποιαδήποτε άλλη Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που 
συγκαλείται σύμφωνα με το Καταστατικό αυτό.  

 
 14.01 Η Τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε ημερομηνία που 

κάθε χρόνο θα ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και που θα 
είναι μέχρι τέλος Μαΐου κάθε χρόνου.  

 
 14.02 Όλες οι άλλες Γενικές Συνελεύσεις εκτός από την Τακτική 

Γενική Συνέλευση θεωρούνται και καλούνται Έκτακτες 
Γενικές Συνελεύσεις.  

 
 14.03 Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται σε κάθε περίπτωση που 

κρίνει σκόπιμο, χρήσιμο ή αναγκαίο να συγκαλέσει Έκτακτη 
Γενική Συνέλευση για εξέταση και λήψη απόφασης για 
οποιοδήποτε θέμα ή θέματα που αφορούν ή επηρεάζουν το 
Σύνδεσμο, σε τόπο, ώρα και ημέρα που θα καθορίζει κάθε 
φορά το Διοικητικό Συμβούλιο.  

 
 14.04 Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση όταν ζητήσουν τέτοια Συνέλευση 
τουλάχιστο 100 (εκατόν) μέλη του Συνδέσμου που έχουν 
τακτοποιημένες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις στο 
Σύνδεσμο, που δικαιούνται να πάρουν πρόσκληση και να 
μετάσχουν και ψηφίσουν σε Γενική Συνέλευση, με έγγραφη 
αίτηση τους στο Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου που 
θα υπογράφεται από 100 τουλάχιστο τέτοια μέλη  και που 
θα αναφέρει με σαφήνεια το θέμα ή θέματα που 
προτείνονται να εξεταστούν από την Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση μαζί με σύντομη επεξήγηση του τέτοιου θέματος 
ή θεμάτων, καθώς και συγκεκριμένη εισήγηση για απόφαση 
ή ενέργεια που προτείνεται να ληφθεί από την Έκτακτη 
Γενική Συνέλευση.   

 
 14.05 Σε περίπτωση υποβολής τέτοιας αίτησης όπως προνοείται σε 

αμέσως προηγούμενο άρθρο 14.04 και αφού ο Γραμματέας 
διαπιστώσει ότι, η αίτηση υπογράφεται από τουλάχιστο 100 
μέλη του Συνδέσμου και ότι, κάθε ένα από αυτά έχει μέχρι 
την ημερομηνία υπογραφής της αίτησης τακτοποιημένες τις 
οικονομικές του υποχρεώσεις στο Σύνδεσμο και από κάθε 
άλλη άποψη  δικαιούται να πάρει πρόσκληση και να μετέχει 
και ψηφίσει σε Γενική  Συνέλευση, ο Γραμματέας υποβάλλει 
αμέσως την αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο που 
υποχρεούται τότε μέσα σε δέκα μέρες να στείλει 
ειδοποιήσεις, που θα εσωκλείουν το θέμα ή θέματα που 
ζήτησαν τα 100 μέλη μαζί με σύντομη εξήγηση και τη 
συγκεκριμένη πρόταση για απόφαση ή ενέργεια που τα 100 
τέτοια μέλη προτείνουν με την αίτηση τους να ληφθεί, για 
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σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, που θα ονομάζεται 
στις ειδοποιήσεις και θα είναι γνωστή ως Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση με Αίτηση Μελών, σε μέρα, ώρα και τόπο που θα 
καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο και που δεν θα είναι 
αργότερα από 30 μέρες από την ημερομηνία που ο 
Γραμματέας έλαβε την αίτηση, και που θα έχει σαν μόνη 
ημερήσια διάταξη το θέμα ή θέματα που πρότειναν τα 100 
μέλη.  

 
 14.06 Αν το Διοικητικό Συμβούλιο αρνηθεί ή αμελήσει να 

συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση με Αίτηση Μελών 
σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 14.05, τα 100 μέλη 
που υπόγραψαν την Αίτηση ή αντιπροσωπεία αυτών μπορεί 
να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση με Αίτηση Μελών 
με δημοσίευση στον τύπο ή άλλως πως σε ημέρα, ώρα και 
τόπο που θα καθορίζεται στην τέτοια ειδοποίηση και τέτοια 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση με Αίτηση Μελών, που 
συγκαλείται σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού 
αυτού, θα είναι και θα θεωρείται εξίσου έγκυρη όπως κάθε 
άλλη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου.  

 
 14.07 Σε περίπτωση σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με 

Αίτημα των μελών είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, 
σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου 14.05 είτε από 
μέλη, σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου 14.06, αν 
μισή ώρα μετά από την καθορισμένη ώρα για τη σύγκληση 
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με Αίτηση Μελών, δεν 
υπάρχει απαρτία, τότε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση με 
Αίτηση Μελών διαλύεται και η αίτηση των μελών θεωρείται 
ακυρωθείσα.  

 
 14.08 Κάθε Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση, εκτός από την 

περίπτωση σύγκλησης Συνελεύσεως σύμφωνα με τις 
πρόνοιες του άρθρου 14.06, συγκαλείται με ειδοποίηση, που 
δίνεται γραπτά στα μέλη που δικαιούνται να πάρουν 
ειδοποίηση Γενικής Συνέλευσης και η ειδοποίηση  δεν θα 
είναι μικρότερη από 15 μέρες για τη σύγκληση Τακτικής 
Γενικής Συνέλευσης ή μικρότερη από 7 μέρες για τη 
σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και σε κάθε 
περίπτωση στον υπολογισμό της περιόδου ειδοποίησης δεν 
θα λογαριάζεται η μέρα ταχυδρόμησης της ειδοποίησης.  

 
 14.09 Η ειδοποίηση που στέλλεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του 

άρθρου 14.08 στέλλεται με το ταχυδρομείο ή παραδίδεται 
προσωπικά στην τελευταία γνωστή διεύθυνση του κάθε 
μέλους ή στη διεύθυνση που οποιοδήποτε μέλος έχει 
έγγραφα δώσει στον Γραμματέα του Συνδέσμου, αλλά αν 
οποιοδήποτε μέλος τύχει να μην πάρει ειδοποίηση, αυτό δεν 
ακυρώνει τις αποφάσεις που λαμβάνει η σχετική Γενική 
Συνέλευση.  
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 14.10 (i) Όλα τα μέλη του Συνδέσμου που δεν έχουν διαγραφεί 
μόνιμα ή προσωρινά από το Σύνδεσμο έχουν δικαίωμα 
να πάρουν ειδοποίηση Γενικής Συνέλευσης.  

 
  (ii) Όλα τα μέλη που έχουν τακτοποιημένες όλες τις 

οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύνδεσμο, όπως 
αυτές καθορίζονται στο άρθρο 6 αυτού του 
Καταστατικού, τουλάχιστο 48 ώρες πριν από την 
καθορισμένη ώρα για έναρξη Γενικής Συνέλευσης, 
δικαιούνται να παραστούν, συμμετάσχουν και 
ψηφίσουν σε Γενική Συνέλευση.  

 
 14.11 Για τους σκοπούς του Καταστατικού αυτού "οικονομικές 

υποχρεώσεις μέλους" περιλαμβάνουν το δικαίωμα εγγραφής, 
τις συνδρομές και πόρους όπως και κάθε άλλη καταβολή 
σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 6.00, 6.01 και 17.12 
του Καταστατικού.  

 
 14.12 Απαρτία σε κάθε Γενική Συνέλευση συνιστά το ένα τρίτο των  

μελών που δικαιούνται να πάρουν ειδοποίηση Γενικής 
Συνέλευσης, να μετάσχουν και ψηφίσουν σε αυτή, και η 
απαρτία αυτή πρέπει να υπάρχει σε όλη τη διάρκεια κάθε 
Γενικής Συνέλευσης.  

 
 14.13 Αν μισή ώρα μετά από την καθορισμένη ώρα για σύγκληση 

Γενικής Συνέλευσης δεν σχηματιστεί απαρτία, τότε, αν η 
Γενική Συνέλευση είναι είτε τακτική είτε έκτακτη και 
συνεκλήθη με πρωτοβουλία του Διοικητικού Συμβουλίου, θα 
αναβάλλεται σε άλλη μέρα και ώρα μέσα σε περίοδο 15  
ημερών, που θα αποφασίσουν όσα μέλη είναι παρόντα και 
στη νέα Συνέλευση την ημέρα που θα αναβληθεί η 
Συνέλευση, όσα μέλη παραστούν σε αυτή θα αποτελούν 
απαρτία, αν όμως η Συνέλευση είναι Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση με Αίτηση Μελών, σύμφωνα με τα άρθρα 14.05 
και 14.06, τότε η Συνέλευση θα διαλύεται σύμφωνα με το 
άρθρο 14.07.  

 
 14.14 Σε περίπτωση αναβολής Γενικής Συνέλευσης, ο Γραμματέας 

θα στέλλει νέες ειδοποιήσεις για την ημέρα της αναβολής, 
σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού, όμως σε 
περίπτωση τέτοιων ειδοποιήσεων δεν ισχύουν οι πρόνοιες 
του Καταστατικού για τα χρονικά πλαίσια των ειδοποιήσεων.  

 
 14.15 Κάθε μέλος που δεν έχει διαγραφεί από το Σύνδεσμο και που 

έχει τακτοποιημένες όλες τις οικονομικές του υποχρεώσεις 
στο Σύνδεσμο, όπως ο όρος αυτός καθορίζεται  στο 
Καταστατικό αυτό, έχει δικαίωμα να παραστεί 
αυτοπροσώπως ή, σύμφωνα με τις πρόνοιες του 
Καταστατικού, με αντιπρόσωπο και να ψηφίσει σε κάθε 
Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση ή σε Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση με Αίτηση Μελών.  
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 14.16 Κάθε μέλος που παρίσταται σε κάθε Γενική Συνέλευση είτε 
προσωπικά, είτε με αντιπρόσωπο, έχει δικαίωμα σε τόσες 
ψήφους όσες αντιστοιχούν στη σε κλίνη δυναμικότητα του 
ξενοδοχείου του με βάση την πιο κάτω κλίμακα, 
πολλαπλασιαζόμενη με τον αριθμό του πολλαπλασιαστή που 
αναφέρεται πιο κάτω ανάλογα με την κατηγορία του 
ξενοδοχείου του 

 
 Μέχρι   50      κλίνες -    1  ψήφος 
 Από    51-100     " -    2 ψήφοι 
  "     101-150 " -   3 " 
  " 151-200 " -   4 " 
  " 201-250 " -   5  "  
  " 251-300 " -   6 " 
  " 301-350 " -   7 " 
  " 351-400 " -   8 " 
  " 401-450 " -   9 " 
  " 451-500 " - 10 " 
  " 501-550 " - 11 " 
  " 551-600 " - 12 " 
  " 601 και άνω " - 13 " 
 
 (α) Για Ξενοδοχεία 5* και  
  Οργανωμένα Διαμερίσματα  
  Πολυτελείας (Deluxe)       Πολλαπλασιαστής 5  
 
 (β) Για Ξενοδοχεία 4* Πολλαπλασιαστής 4  
 
 (γ) Για Ξενοδοχεία 3*,  
  Οργανωμένα Διαμερίσματα Α'  
  και Τουριστικά Χωριά Α’ Πολλαπλασιαστής 3  
 
 (δ) Για Ξενοδοχεία 2* και 1*,  
  Οργανωμένα Διαμερίσματα Β'  
  και Γ' και Τουριστικά Χωριά Β' Πολλαπλασιαστής 2  
 
 14.17 Διορισμός αντιπροσώπου για σκοπούς Γενικών Συνελεύσεων 

μπορεί να γίνει μόνο με βάση το άρθρο 4.02 αυτού του 
Καταστατικού και κοινοποιείται στο Σύνδεσμο τουλάχιστο 
πέντε μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Μέλη του  
Συνδέσμου που είναι φυσικά πρόσωπα μπορούν να 
παρίστανται και ψηφίζουν σε Γενικές Συνελεύσεις μόνο 
αυτοπροσώπως.  

 
 14.18 Εκτός όπου ο Νόμος Περί Συντεχνιών και οι Κανονισμοί ή το 

Καταστατικό του Συνδέσμου προνοούν άλλως πως όλα τα 
ψηφίσματα και αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων ή του 
Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία 
των μελών που είναι παρόντα και ψηφίζουν σε κάθε 
συνεδρία.  
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 14.19 Σε περίπτωση ισοψηφίας πάνω σε ψήφισμα ή απόφαση 
Γενικής Συνέλευσης το πρόσωπο που προεδρεύει της τέτοιας 
Γενικής Συνέλευσης έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.  

 
 14.20 Θέματα, ζητήματα ή προτάσεις που αφορούν εκλογή 

Διοικητικού Συμβουλίου, αλλαγή επωνυμίας, συγχώνευση με 
άλλο Σύνδεσμο, ίδρυση ή προσχώρηση σε ομοσπονδία ή 
συνομοσπονδία, επιβολή αναγκαστικών εισφορών, 
τροποποίηση του Καταστατικού, διάλυση του Συνδέσμου, 
απεργία ή ανταπεργία και θέματα προσωπικής φύσης 
αποφασίζονται με μυστική ψηφοφορία.  

 
 14.21 Όλα τα άλλα θέματα, ζητήματα ή προτάσεις που δεν 

καλύπτονται από τις πρόνοιες του άρθρου 14.20, και εκτός 
αν άλλως πως ρητά προνοείται από το Καταστατικό, 
αποφασίζονται με ανύψωση των χειρών, εκτός αν ζητηθεί 
από τουλάχιστο δεκαπέντε (15) μέλη να γίνει μυστική 
ψηφοφορία.  

 
 14.22 Σε περίπτωση μυστικής ψηφοφορίας η Συνέλευση διορίζει 

δύο μέλη από τα παρευρισκόμενα μέλη που θα συλλέγουν 
τις ψήφους, θα επιβλέπουν την ψηφοφορία, θα 
καταμετρούν τις ψήφους και θα ανακοινώνουν τα 
αποτελέσματα.  

 
 14.23 Κάθε Τακτική Συνέλευση έχει αρμοδιότητα και η ημερήσια 

διάταξη θα περιλαμβάνει στην αρμοδιότητα της Τακτικής 
Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, την Εκθεση Ελεγκτών προς τα 
μέλη, έγκριση των εξελεγμένων λογαριασμών του 
οικονομικού χρόνου που πέρασε και της Ετήσιας Έκθεσης 
του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω στα πεπραγμένα του 
χρόνου που πέρασε, εξέταση και έγκριση ή τροποποίηση του 
προϋπολογισμού του οικονομικού χρόνου που συνέρχεται η 
Συνέλευση, διορισμός Ελεγκτών και μπορεί να περιλαμβάνει 
τη συζήτηση κάθε άλλου θέματος που είναι σχετικό με τους 
σκοπούς ή τη λειτουργία του Συνδέσμου και που με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται στην 
ημερήσια διάταξη.  

 
 14.24 Η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει τον προϋπολογισμό 

του Συνδέσμου για το χρόνο που συνέρχεται η Συνέλευση.  
 
 14.25 Η Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε τρίτου χρόνου εκλέγει με 

μυστική ψηφοφορία τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
που θα υπηρετήσουν για τα επόμενα τρία χρόνια.  

 
 14.26 Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, όταν είναι παρών, προεδρεύει 

αυτοδίκαια κάθε συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου ή 
κάθε Γενικής Συνέλευσης και αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή 
βρίσκεται σε προσωρινή ανικανότητα, τότε προεδρεύει ο Α' 
Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου, και αν και αυτός απουσιάζει ή 
βρίσκεται σε προσωρινή ανικανότητα, τότε προεδρεύει ο Β' 
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Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου, και αν και αυτός απουσιάζει ή 
βρίσκεται σε προσωρινή ανικανότητα, τότε προεδρεύει 
τέτοιο άλλο μέλος που τα παρόντα στη συνεδρία του 
Διοικητικού Συμβουλίου ή τη Συνέλευση, μέλη του 
Συνδέσμου θα αποφασίσουν με απλή πλειοψηφία.  

 
 
Άρθρο 15. ΕΚΛΟΓΕΣ 
 
 15.00 Η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου που προβλέπεται στα 

άρθρα 8 και 9 του Καταστατικού γίνεται κάθε τριετία από τις 
Επαρχιακές Επιτροπές και την Τακτική Γενική Συνέλευση 
όπως προνοείται σε αυτό το άρθρο καθώς και στα άρθρα 17, 
19 και 20 αυτού του Καταστατικού. Δέκα από τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τις Επαρχιακές 
Επιτροπές (δύο μέλη για κάθε Επαρχία), ένα από την 
Επιτροπή Εκτοπισμένων Ξενοδόχων, ένα από Συνέλευση 
μελών που είναι εγγεγραμμένα σαν μέλη σε σχέση με 
ξενοδοχεία ορεινών θέρετρων και τα άλλα έντεκα μέλη (ή 
περισσότερα σε περίπτωση εφαρμογής των άρθρων 17.08, 
19 ή 20) εκλέγονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση.  

 
 15.01 Ολα τα τακτικά μέλη που την ημέρα της διεξαγωγής της 

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έχουν τακτοποιημένες όλες τις 
οικονομικές τους υποχρεώσεις στον Σύνδεσμο, όπως αυτές 
καθορίζονται στο άρθρο 14.11, έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν 
για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  και 
να εκλέγονται σαν μέλη του από τη Συνέλευση αυτή, 
τηρουμένων των προνοιών των άρθρων 4.02, 8.02 και 8.03. 

 
 15.02 Η υποψηφιότητα για εκλογή σε θέση μέλους του Διοικητικού 

Συμβουλίου υποβάλλεται με παράδοση στα κεντρικά γραφεία 
του Συνδέσμου, εγγράφου υπογραμμένου από τον 
υποψήφιο και άλλα δύο μέλη του Συνδέσμου που 
υποστηρίζουν την υποψηφιότητα του, τουλάχιστον 96 ώρες 
πριν από την ώρα που καθορίστηκε για σύγκληση της 
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 

 
 15.03 Σε κάθε μέλος που παρευρίσκεται αυτοπροσώπως και σε 

κάθε αντιπρόσωπο μέλους που έχει δικαίωμα να παρίσταται 
στη Συνέλευση και να ψηφίζει θα δίδεται, κατά την έναρξη 
της ψηφοφορίας, ψηφοδέλτιο που θα φέρει τη σφραγίδα 
του Συνδέσμου, ημερομηνία και την υπογραφή του 
Γραμματέα ή άλλου εξουσιοδοτημένου από το Διοικητικό 
Συμβούλιο προσώπου.  

 
 15.04 Κάθε μέλος θα γράφει πάνω στο ψηφοδέλτιο τα ονόματα 

των υποψηφίων από αυτούς που είναι υποψήφιοι και που 
θεωρεί κατάλληλους για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
και   μετά    θα    ρίχνει   το   ψηφοδέλτιο   σε  σφραγισμένη 
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  ψηφοδόχο. Αν ο Πρόεδρος της Συνέλευσης εγκρίνει τον 
τύπο και σφράγισμα της ψηφοδόχου αυτό θα αποτελεί 
αμάχητη απόδειξη της συμμόρφωσης στις πρόνοιες αυτού 
του άρθρου.  

 
 15.05 Κάθε ψηφοδέλτιο που θα έχει περισσότερα ή λιγότερα 

ονόματα από όσα έχουν καθοριστεί στη Γενική Συνέλευση 
για εκλογή ή που θα έχει οποιοδήποτε αναγνωριστικό  
σημείο ή ένδειξη που με αυτή μπορεί να αναγνωριστεί η 
ταυτότητα του ψηφοφόρου θα θεωρείται άκυρο.  

 
 15.06 Αν ο αριθμός των υποψηφίων είναι μεγαλύτερος του 

αριθμού των μελών που εκλέγονται στην Τακτική Γενική 
Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 15.00, τότε διεξάγεται 
εκλογή με μυστική ψηφοφορία, διαφορετικά οι υποψήφιοι 
που προτάθηκαν ανακηρύσσονται εκλεγέντες.  Σε περίπτωση 
ψηφοφορίας οι πρώτοι υποψήφιοι που θα εξασφαλίσουν τον 
πιο μεγάλο αριθμό ψήφων, θα ανακηρύσσονται εκλεγέντες 
και αν υπάρξει ισοψηφία η σειρά καθορίζεται με κλήρο.  

 
 15.07 Τα αποτελέσματα των εκλογών καταχωρούνται στο βιβλίο 

των πρακτικών και υπογράφονται από το μέλος που 
προέδρευσε της Γενικής Συνέλευσης και από τους δύο 
ψηφολέκτες και γνωστοποιούνται στα μέλη και έτσι 
υπογραμμένα τα πρακτικά αποτελούν αναντίλεκτη απόδειξη 
του σωστού και νομότυπου αποτελέσματος της εκλογής.  

 
 15.08 Παρά τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού σε σχέση με 

τη διεξαγωγή εκλογών κάθε τριετία, η Γενική Συνέλευση με 
μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία τουλάχιστον των 2/3 
(δυο τρίτων) των μελών που παρευρίσκονται αυτοπροσώπως 
ή με αντιπρόσωπο, σύμφωνα με τις πρόνοιες του 
Καταστατικού στη Γενική Συνέλευση, δύναται να παρατείνει 
ή επεκτείνει την τριετή θητεία ή οποιαδήποτε παράταση 
τέτοιας θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου και όλων ή 
οποιασδήποτε Επαρχιακής Επιτροπής για περαιτέρω θητεία 
12 δώδεκα μηνών από τη λήψη της απόφασης της.  

 
  Νοείται ότι οποιαδήποτε παράταση θητείας ως ανωτέρω θα 

προτείνεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση ή σε 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο 
δια πλειοψηφίας κρίνει ότι τέτοια παράταση επιβάλλεται δια 
λόγους ύπαρξης έκτακτης σοβαρής κατάστασης. 

 
    Νοείται περαιτέρω ότι σε τέτοια περίπτωση, εκτός αν τα μέλη 

του Συμβουλίου ή της Επαρχιακής Επιτροπής, ανάλογα με 
την περίπτωση, αποφασίσουν με μυστική ψηφοφορία 
διαφορετικά με πλειοψηφία τουλάχιστον των 2/3 (δύο 
τρίτων) των μελών που παρευρίσκονται στη συνεδρία, ο 
καταρτισμός σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου και της 
Επαρχιακής Επιτροπής, παραμένει ως είχεν κατά την 
ημερομηνία λήψης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης 
του  Συνδέσμου. 



 41

Άρθρο 16. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ  
 
 16.00 Το Καταστατικό αυτό, εκτός από το άρθρο 22, μπορεί  να 

τροποποιηθεί, να ακυρωθεί ή να αντικατασταθεί μετά από 
απόφαση που λαμβάνεται σε Γενική Συνέλευση του 
Συνδέσμου με μυστική ψηφοφορία και από πλειοψηφία 
τουλάχιστο των 2/3 (δύο τρίτων) των μελών που 
παρευρίσκονται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο σύμφωνα 
με τις πρόνοιες του Καταστατικού στη Γενική Συνέλευση και, 
που σύμφωνα με το Καταστατικό αυτό, έχουν δικαίωμα 
ψήφου και που ψηφίζουν.  

 
 16.01 Ζητήματα που αφορούν την ερμηνεία αυτού του 

Καταστατικού αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο 
με τον όρο όμως ότι, όποιο μέλος διαφωνεί με την ερμηνεία 
που δίνει το Διοικητικό Συμβούλιο, δικαιούται να εφεσιβάλει  
τέτοια ερμηνεία στην αμέσως επόμενη Τακτική ή Έκτακτη 
Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί σύμφωνα με τις 
πρόνοιες αυτού του Καταστατικού.  

 
 16.02 Όταν το Διοικητικό Συμβούλιο πάρει έγγραφη διαφωνία 

μέλους σε ερμηνεία του Καταστατικού που αποφάσισε το 
Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 16.01 και 
8.09(ix), το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να περιλάβει 
στην ημερήσια διάταξη Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης που θα ακολουθήσει τη λήψη τέτοιας έγγραφης 
διαφωνίας, τη διαφωνία τέτοιου μέλους, για λήψη απόφασης 
από την τέτοια Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση και η 
απόφαση τέτοιας Γενικής Συνέλευσης είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική.  

 
 
Άρθρο 17. ΕΠΑΡΧΙΕΣ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  
 
 17.00 Για κάθε Επαρχία που αναφέρεται πιο κάτω στο άρθρο 18.00 

θα υπάρχει Επαρχιακή Επιτροπή που αποτελείται από επτά 
μέλη με την επιφύλαξη διαφορετικής πρόνοιας που γίνεται 
πιο κάτω. Σε περίπτωση που σε μια Επαρχία εδρεύουν 
λιγότερα από επτά μέλη του Συνδέσμου, η Επαρχιακή 
Επιτροπή απαρτίζεται από τόσα μέλη όσα και τα μέλη του 
Συνδέσμου που εδρεύουν στην Επαρχία.  

 
 17.01 Τα μέλη της κάθε Επαρχιακής Επιτροπής εκλέγονται κάθε 

τριετία στην Επαρχιακή Τακτική Συνέλευση εκείνου του 
χρόνου μέσα στον οποίο διεξάγονται εκλογές σε Τακτική 
Γενική Συνέλευση για ανάδειξη μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου με βάση το άρθρo 15.  
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 17.02 Τα μέλη που εδρεύουν σε μια Επαρχία που έχουν 
τακτοποιημένες όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις στο 
Σύνδεσμο όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 14.11 έχουν 
δικαίωμα να ψηφίζουν για την εκλογή μελών της 
Επαρχιακής Επιτροπής.  

 
 17.03 Δικαίωμα να εκλέγονται σαν μέλη της Επαρχιακής Επιτροπής 

έχουν όλα τα μέλη που έχουν δικαίωμα να εκλέγουν με 
βάση το άρθρο 17.02 και που πρόσθετα έχουν συμπληρώσει 
το 21ον έτος της ηλικίας τους κατά την ημέρα της εκλογής 
τους στην Επαρχιακή Επιτροπή και που δεν κατέχουν  
οποιοδήποτε αξίωμα σε συντεχνία άλλη από τον Σύνδεσμο 
(εκτός σε ομοσπονδίες ή συνομοσπονδίες).  

 
 17.04 Η υποψηφιότητα για εκλογή σε θέση μέλους Επαρχιακής 

Επιτροπής  υποβάλλεται με παράδοση στα κεντρικά γραφεία 
του Συνδέσμου εγγράφου υπογραμμένου από τον υποψήφιο 
και άλλο ένα μέλος που εδρεύει στην ίδια Επαρχία και που 
υποστηρίζει την υποψηφιότητα του, τουλάχιστον 96 ώρες 
πριν από την ώρα που καθορίστηκε για σύγκληση της 
Επαρχιακής Τακτικής Συνέλευσης.  

 
 17.05 Αν ο αριθμός των υποψηφιοτήτων που υποβλήθηκαν με 

βάση το άρθρο 17.04 είναι μέχρι 7, οι υποψήφιοι 
ανακηρύσσονται εκλεγέντες. Αν ο αριθμός των 
υποψηφιοτήτων είναι μεγαλύτερος των 7, η Επαρχιακή 
Τακτική Συνέλευση που συγκλήθηκε αποφασίζει αν τα μέλη 
της Επαρχιακής Επιτροπής θα αυξηθούν, για την τριετή 
περίοδο που αρχίζει με την εκλογή των νέων μελών, μέχρι 
και 23, και αν ο αριθμός των υποψηφίων δεν υπερβαίνει τον 
αριθμό μελών που καθόρισε η Συνέλευση, οι υποψήφιοι 
ανακηρύσσονται εκλεγέντες, άλλως διενεργείται 
ψηφοφορία.  

 
  Νοείται ότι η εκλογή των μελών της Επαρχιακής Επιτροπής 

θα γίνεται για 2 μέλη τουλάχιστο από τις κατηγορίες 4* και 
5*, 2 από την κατηγορία 1*, 2* και 3*, 2 από την κατηγορία 
των οργανωμένων διαμερισμάτων και τα υπόλοιπα θα 
εκλέγονται ανεξαρτήτως της κατηγορίας της ξενοδοχειακής 
μονάδας που προέρχονται από όλα τα μέλη του Συνδέσμου 
της Επαρχίας.  

 
  Για τους σκοπούς μιας τέτοιας ψηφοφορίας και εκλογής, οι 

πρόνοιες των άρθρων 4.00, 15.03, 15.04, 15.05, 15.06 και 
15.07 είναι σχετικές και θα εφαρμόζονται ανάλογα.  

 
  Τα αποτελέσματα των εκλογών γνωστοποιούνται γραπτά και 

χωρίς καθυστέρηση από τον προεδρεύσαντα της Επαρχιακής 
Συνέλευσης στο Διοικητικό Συμβούλιο.  
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 17.06 Η Επαρχιακή Επιτροπή καταρτίζεται σε σώμα, μέσα σε τρεις 
μέρες από τη λήξη των εργασιών της Τακτικής Επαρχιακής 
Συνέλευσης κατά την οποία έγινε η εκλογή των μελών της.  
Η Επαρχιακή Επιτροπή απαρτίζεται από Πρόεδρο, Α' 
Αντιπρόεδρο, Β' Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Οικονομικό 
Διαχειριστή (Ταμία) και Μέλη. Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας 
της Επαρχιακής Επιτροπής είναι ταυτόχρονα και μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου σε πλήρωση των δύο θέσεων μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου που πληρώνονται από την 
Επαρχιακή Επιτροπή.  

 
 17.07 Σε περίπτωση που μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που 

καταλαμβάνει αυτό το αξίωμα λόγω εκλογής του ως 
Προέδρου ή Γραμματέα Επαρχιακής Επιτροπής, παύσει να 
είναι αντίστοιχα Πρόεδρος ή Γραμματέας της Επαρχιακής 
Επιτροπής, παύει αυτόματα να κατέχει και το αξίωμα του 
μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και τη θέση που έτσι 
κενώθηκε καταλαμβάνει ο νέος Πρόεδρος ή Γραμματέας της 
Επαρχιακής Επιτροπής (ανάλογα με την περίπτωση).  

 
  Αν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου  που καταλαμβάνει 

αυτό το αξίωμα λόγω εκλογής του ως Προέδρου ή 
Γραμματέα Επαρχιακής Επιτροπής παραιτηθεί ή παυθεί από 
το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για 
οποιοδήποτε λόγο (άλλο από το προαναφερόμενο σ’ αυτό το 
άρθρο), τη θέση που έτσι κενώθηκε καταλαμβάνει πρόσωπο 
που εκλέγεται από την Επαρχιακή Επιτροπή μεταξύ των 
μελών της.  

 
 17.08 Αν μια Επαρχιακή Επιτροπή δεν υποδείξει μέλος της για 

πλήρωση της δεύτερης θέσης στο Διοικητικό Συμβούλιο που 
πληρώνεται από την Επαρχιακή Επιτροπή σύμφωνα με τα πιο 
πάνω άρθρα, ο αριθμός των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου που εκλέγεται στην Παγκύπρια Γενικη 
Συνέλευση αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των θέσεων 
για τις οποίες δεν εκλέγηκαν μέλη από Επαρχιακές 
Επιτροπές.  

 
 17.09 Η θητεία των εκλεγομένων μελών των Επαρχιακών 

Επιτροπών λήγει με την εκλογή των νέων μελών τους σε 
Επαρχιακή Τακτική Συνέλευση σύμφωνα με τα πιο πάνω 
άρθρα. Νοείται ότι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που 
εκλέγηκαν από την Επαρχία με βάση αυτό το άρθρο, 
εξακολουθούν να κατέχουν  τη θέση μέλους του Διοικητικού 
Συμβουλίου μέχρι την εκλογή νέων μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου σε Τακτική Γενική Συνέλευση με βάση το άρθρο 
15.  

 
 17.10 Η Επαρχιακή Επιτροπή χειρίζεται θέματα καθαρά τοπικής 

φύσης και ενεργεί μέσα στα πλαίσια της γενικής πολιτικής 
του Συνδέσμου που καθορίζονται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο και σύμφωνα με τις οδηγίες του Διοικητικού 
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Συμβουλίου και μπορεί να υποβάλλει στο Διοικητικό 
Συμβούλιο εισηγήσεις πάνω σε ζητήματα γενικότερης φύσης 
ή που απαιτούν χειρισμό από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η 
Επαρχιακή Επιτροπή φροντίζει για την προβολή της 
Επαρχίας σαν σύνολο. Η Επαρχιακή Επιτροπή συνεδριάζει 
τουλάχιστο μια φορά το μήνα.  

 
 17.11  Η Επαρχιακή Επιτροπή αντιπροσωπεύεται σε συσκέψεις 

επιπέδου Επαρχιών από τον Πρόεδρο της ή τον 
αντικαταστάτη του.  

 
 17.12 Η Επαρχιακή Επιτροπή οφείλει να καταρτίζει τον 

προϋπολογισμό της σύμφωνα με τα έσοδα της, τα οποία 
προέρχονται: 

 
 (α) Από τέτοιο ποσοστό των πληρωθέντων ετήσιων 

συνδρομών προς το Σύνδεσμο, που περιλαμβάνονται 
στο Παράρτημα Α και που εκάστοτε μπορεί να 
αποφασίζει η Γενική Συνέλευση ότι θα επιστραφεί στις 
Επαρχιακές Επιτροπές. Νοείται ότι οι επιστροφές αυτές 
σε κάθε Επαρχιακή Επιτροπή θα υπολογίζονται πάνω 
στις πληρωθείσες ετήσιες συνδρομές που 
καταβάλλονται από τα μέλη που εδρεύουν στην 
ανάλογη Επαρχία. 

 
  Να καθοριστεί το ποσοστό των επιστροφών ότι θα είναι 

20% από το 2017 εκτός κι αν τροποποιηθεί σε 
Καταστατική Γενική Συνέλευση. Το 50% των 
συνεισφορών του 20% των Μελών να επιστρέφονται 
στις Επαρχίες μέχρι και το τέλος Ιανουαρίου του 
επόμενου χρόνου και το άλλο 50% μέχρι τον Ιούνιο 
του επόμενου χρόνου. 

 
 (β) Από έκτακτες εισφορές των μελών που εδρεύουν στην 

κάθε Επαρχία οι οποίες μπορούν να επιβληθούν 
νοουμένου ότι: 

 
 (i) Εγκρίνονται σε Επαρχιακή Συνέλευση με 

πλειοψηφία τουλάχιστο 75% των παρόντων μελών.  
 
 (ii) Κατανέμονται στα μέλη σύμφωνα με μέτρο που 

εύλογα συνάδει με την κατηγορία και δυναμικότητα 
σε κλίνες του κάθε ξενοδοχείου σε τρόπο ώστε 
ξενοδοχεία ανώτερης κατηγορίας ή και 
μεγαλύτερης δυναμικότητας να καταβάλλουν 
αντίστοιχα αυξημένη εισφορά.  

 
  Νοείται ότι, το άρθρο 5.8 του Καταστατικού δεν 

ισχύει για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου.  
 
 (γ) Από έκτακτες εκούσιες εισφορές των μελών  που 

εδρεύουν στην Επαρχία ή από δωρεές.  
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 17.13 (α) Η Επαρχιακή Επιτροπή θα έχει υπό τη φύλαξη της όλα 

τα προαναφερθέντα έσοδα και θα τηρεί πλήρεις 
λογαριασμούς.  

 
  (β) Οι έκτακτες εισφορές που εγκρίνονται σύμφωνα με τις 

πρόνοιες του άρθρου 17.12 είναι υποχρεωτικές και 
θεωρούνται σαν υποχρεώσεις προς το Σύνδεσμο.  

 
  (γ) Τα έξοδα, δαπάνες και υποχρεώσεις κάθε Επαρχιακής 

Επιτροπής θα βαρύνουν τα μέλη της αντίστοιχης 
Επαρχίας. Οι έκτακτες εισφορές που προαναφέρονται 
καταβάλλονται σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 
5.02(ε) που εφαρμόζονται ανάλογα και για σκοπούς 
πληρωμής των εκτάκτων αυτών εισφορών εκτός αν 
προβλέπεται διαφορετικά στην απόφαση με την οποία 
εγκρίθηκαν.  Τα μέλη που παραλείπουν ή αρνούνται να 
εξοφλήσουν τις έκτακτες αυτές εισφορές υπόκεινται σε 
διαγραφή σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 5.03 
μέχρι 5.07 που εφαρμόζονται συλλογικά και τα 
καθήκοντα του Γραμματέα του Συνδέσμου που 
προνοούνται στα εν λόγω άρθρα, ασκούνται από τον 
Γραμματέα της Επαρχιακής Επιτροπής.  

 
  (δ) Ο Γραμματέας της Επαρχιακής Επιτροπής ειδοποιεί 

αμέσως τον Γραμματέα του Συνδέσμου για τα μέλη που 
υπόκεινται σε διαγραφή λόγω μη πληρωμής τέτοιων 
έκτακτων εισφορών.  

 
  (ε) Για τους σκοπούς αυτού του άρθρου 17.13, η αναφορά 

στα άρθρα 5.02(ε), 5.06 και 5.07 σε Γενική Συνέλευση 
περιλαμβάνει και Επαρχιακή Συνέλευση.  Νοείται ότι, 
προκειμένου περί Γενικών Συνελεύσεων του 
Συνδέσμου, η αποπληρωμή των οφειλών προς 
Επαρχιακή Επιτροπή θα πρέπει να γίνεται πέντε 
τουλάχιστο μέρες πριν από τη σύγκληση μιας τέτοιας 
Γενικής Συνέλευσης και ο Γραμματέας της Επαρχιακής 
Επιτροπής  ειδοποιεί  τον Γραμματέα του Συνδέσμου 
τρεις τουλάχιστο μέρες πριν από τη σύγκληση της 
Γενικής Συνέλευσης για τα μέλη που καθυστερούν την 
πληρωμή οφειλών τους και τα μέλη αυτά δεν 
δικαιούνται να μετάσχουν ή να ψηφίσουν στη Γενική 
Συνέλευση.  

 
 17.14 Τηρουμένων των προαναφερόμενων προνοιών, οι διατάξεις 

αυτού του Καταστατικού που αφορούν τις διαδικασίες 
λειτουργίας και τις αρμοδιότητες του Διοικητικού 
Συμβουλίου και Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου όπως 
και τα καθήκοντα του Προέδρου, Α' Αντιπροέδρου, Β' 
Αντιπροέδρου,   Γραμματέα   και   Οικονομικού   Διαχειριστή  

 
 



 46

   (Ταμία) του Συνδέσμου εφαρμόζονται ανάλογα και για τις 
Επαρχιακές Επιτροπές και Επαρχιακές Συνελεύσεις και για 
τους αντίστοιχους αξιωματούχους της Επαρχιακής 
Επιτροπής.  

 
  Νοείται ότι, η Επαρχιακή Τακτική Συνέλευση κάθε Επαρχίας 

στην οποία γίνονται εκλογές για ανάδειξη των μελών της 
Επαρχιακής Επιτροπής συνέρχεται σε ημερομηνία που 
καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μεταξύ της 
τεσσαρακοστής και εικοστής ημέρας πριν από την Ετήσια 
Γενική Συνέλευση και σ’ αυτή προεδρεύει ο Πρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου που καθορίζεται από τον Πρόεδρο.  

 
 17.15 Τα μέλη που εδρεύουν σε κάθε Επαρχία εξακριβώνονται από 

το Μητρώο των Μελών του Συνδέσμου και για τους σκοπούς 
λειτουργίας των Επαρχιακών Επιτροπών και Επαρχιακών 
Γενικών Συνελεύσεων, ο Γραμματέας του Συνδέσμου θα 
κοινοποιεί στην κάθε Επαρχία τα πλήρη στοιχεία κάθε 
μέλους που εδρεύει σ’ αυτή.  

 
 17.16 Σε περίπτωση που μέλος μεταφέρει  την έδρα του σε άλλη 

Επαρχία, μετέχει στις Επαρχιακές Συνελεύσεις και άλλες 
εκδηλώσεις της Επαρχίας στην οποία μετέφερε την έδρα 
του.  

 
 17.17 Αν ένα μέλος εκλέγηκε σε Επαρχιακή Επιτροπή ή σαν μέλος 

του Διοικητικού Συμβουλίου από Επαρχιακή Επιτροπή και 
μετά  την  εκλογή  του  μετέφερε  την  έδρα  του  σε  άλλη  

  Επαρχία, παύει αυτόματα να είναι μέλος της Επαρχιακής 
Επιτροπής ή και του Διοικητικού Συμβουλίου (ανάλογα με 
την περίπτωση).  

 
 17.18 Νοείται ότι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο 

εκλέγεται από Επαρχιακή Επιτροπή και το οποίο θα 
απουσιάζει από συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου 
δύναται να διορίσει εγγράφως αντικαταστάτη του για τη 
συγκεκριμένη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 
 17.19 Οι κενές θέσεις μελών της Επαρχιακής Επιτροπής 

καταλαμβάνονται από τους επιλαχόντες και οι πρόνοιες του 
άρθρου 8.09 (vi) εφαρμόζονται ανάλογα.  

 
 
Άρθρο 18. ΕΠΑΡΧΙΕΣ 
 
 18.00 Για τους σκοπούς αυτού του Καταστατικού δημιουργούνται 

έξι Επαρχίες, όπως αναφέρεται πιο κάτω και η διεύθυνση 
του Γραφείου κάθε Επαρχίας είναι η ακόλουθη, εκτός αν, 
από καιρό σε καιρό, καθορίζεται διαφορετικά από το 
Διοικητικό Συμβούλιο.  
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  1. ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΕΡΥΝΕΙΑ 
   Οδός Α. Αραούζου 12Α 
   Λευκωσία 
 
  2. ΛΕΜΕΣΟΣ 

  φ/δι GRANDRESORT  
  Ταχ. Θυρ. 54500 
  3724 ΛΕΜΕΣΟΣ 

 
  3. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 

  φ/δι ADAMS BEACH HOTEL 
  Ταχ. Θυρ. 30029  
  5340 Αγία Νάπα 

 
  4. ΛΑΡΝΑΚΑ 

  φ/δι SENTIDO SANDY BEACH HOTEL 
  Ταχ. Θυρ. 40857 

   6307 ΛΑΡΝΑΚΑ 
 
  5. ΠΑΦΟΣ 
   Λεωφ. Αθηνών & Γωνία Λεωφ. Αλ. Παπάγου Αρ. 7 
   ΤΟΛΜΗ ΚΟΡΤ, Γραφ. 101 
   8100 Πάφος 
 
  6.  ΟΡΕΙΝΑ ΘΕΡΕΤΡΑ 

  φ/δι EKALI HOTEL 
  Tαχ. Θυρ. 11514 
  2810 ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑ  

 
  Κάθε Τουριστική Περιοχή ή Επαρχία συμπίπτει με την 

αντίστοιχη Διοικητική Επαρχία με την εξαίρεση της 
Τουριστικής Περιοχής ή Επαρχίας Ορεινών Θερέτρων που 
περιλαμβάνει την περιοχή Τροόδους. 

 
  Κάθε μέλος του Συνδέσμου θεωρείται ότι εδρεύει στην 

Επαρχία που βρίσκεται το ξενοδοχείο σε σχέση με το οποίο 
έχει εγγραφεί σαν μέλος. 

 
 
Άρθρο 19. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΤΟΠΙΣΜΕΝΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ 
 
  Συστήνεται Επιτροπή Εκτοπισμένων Ξενοδόχων που 

αποτελείται από μέλη του Συνδέσμου των οποίων τα 
ξενοδοχεία βρίσκονται σε κατεχόμενες από τουρκικά 
στρατεύματα ή απροσπέλαστες περιοχές. Η Επιτροπή 
Εκτοπισμένων ξενοδόχων μπορεί να εκλέγει ένα από τα μέλη 
της σαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου 
του οποίου η θητεία είναι τριετής όπως και των άλλων 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Επιτροπή 
Εκτοπισμένων Ξενοδόχων λειτουργεί σύμφωνα με 
Εσωτερικούς Κανονισμούς που εγκρίνονται από καιρό σε 
καιρό από το Διοικητικό Συμβούλιο. 
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Άρθρο 20. ΟΡΕΙΝΑ ΘΕΡΕΤΡΑ 
 
  Μέλη του Συνδέσμου που είναι εγγεγραμμένα σαν τέτοια σε 

σχέση με ξενοδοχεία που βρίσκονται στα ορεινά θέρετρα 
συμμετέχουν για όλους τους σκοπούς του παρόντος 
Καταστατικού, στην αντίστοιχη Επαρχία στην οποία 
βρίσκονται τα ξενοδοχεία αυτά ως η διευκρίνιση που δίδεται 
στο άρθρο 18 του Καταστατικού.  

 
  Ανεξάρτητα από όσα προαναφέρονται σ’ αυτό το άρθρο, τα 

εν λόγω μέλη εκλέγουν μεταξύ τους ένα μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου σε Συνέλευση τους που συγκαλείται 
γι' αυτό το σκοπό από το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε φορά 
που γίνονται εκλογές για ανάδειξη μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου. Νοείται ότι σε μια τέτοια Συνέλευση 
εφαρμόζονται αναλογικά οι πρόνοιες αυτού του 
Καταστατικού για σύγκληση Επαρχιακής Τακτικής 
Συνέλευσης. Νοείται ακόμη ότι, σε περίπτωση που το 
εκλεγόμενο μέλος παύσει να είναι μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου για οποιοδήποτε λόγο, συγκαλείται νέα 
συνέλευση για εκλογή νέου μέλους για το υπόλοιπο της 
θητείας του μέλους που έπαυσε να είναι μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου.  

 
 
Άρθρο 21. ΔΙΑΦΟΡΑ 
 
 21.00 ΕΜΜΙΣΘΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 
 
  Αν τα συμφέροντα του Συνδέσμου έτσι απαιτούν, το 

Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να διορίσει και να πληρώσει 
μισθούς σε έμμισθους αξιωματούχους, γραμματείς ή 
υπαλλήλους που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 
είτε μόνος ο Σύνδεσμος είτε σε συνδυασμό με άλλους 
Συνδέσμους, αν έτσι αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.  

 
  Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καθορίσει τα καθήκοντα 

και τους όρους εργοδότησης των έμμισθων αξιωματούχων, 
γραμματέων ή υπαλλήλων ή να εγχωρήσει σε αυτούς, 
μόνιμα ή έκτακτα καθήκοντα του Προέδρου, Γραμματέα και 
Οικονομικού Διαχειριστή (Ταμία), όπως κριθεί και κάτω από 
τέτοιους όρους ή διαδικασίες όπως εκάστοτε καθοριστεί από 
το Διοικητικό Συμβούλιο που επίσης δικαιούται, στην 
απόλυτη κρίση του, και όποτε αποφασίσει, να ακυρώσει ή 
τροποποιήσει τέτοιο διορισμό ή τέτοια εγχώρηση 
καθηκόντων.  
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 21.01 ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΕΜΒΛΗΜΑ 
 
  Ο Σύνδεσμος θα έχει σφραγίδα που θα φέρει το όνομα του 

Συνδέσμου όπως και το έμβλημα της κεφαλής του Ξένιου 
Δία όπως καθιερώθηκε και θα φροντίσει να εγγράψει τέτοιο 
όνομα ή σήμα σύμφωνα με τον Νόμο. 

 
 21.02 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
 
  Κάθε μέλος του Συνδέσμου δικαιούται δωρεάν ένα 

αντίγραφο αυτού του Καταστατικού και κάθε άλλο πρόσωπο 
δικαιούται να πάρει αντίγραφο αυτού του Καταστατικού όταν 
πληρώσει 10 σεντ για κάθε αντίγραφο. Άγνοια οποιασδήποτε 
πρόνοιας ή όλου του Καταστατικού δεν συνιστά δικαιολογία 
για την παράβαση του Καταστατικού ή οποιασδήποτε 
πρόνοιας του.  

 
 21.03 ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ 
 
  Ο Σύνδεσμος μπορεί να συγχωνευθεί με οποιοδήποτε άλλο 

Σύνδεσμο μετά από απόφαση που θα πάρει η Γενική 
Συνέλευση στην οποία 2/3 του ολικού αριθμού των 
εγγεγραμμένων μελών που δεν έχουν αποβληθεί μόνιμα ή 
προσωρινά και που έχουν δικαίωμα ψήφου, ψηφίζουν υπέρ 
τέτοιας συγχώνευσης, και αν μετά από τέτοια απόφαση ο 
Έφορος Συντεχνιών εγκρίνει τέτοια απόφαση και 
συγχώνευση.  

 
 21.04 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
 
  Το Διοικητικό Συμβούλιο με την έγκριση Γενικής Συνέλευσης 

μπορεί να συντάσσει και εκδίδει Κανονισμούς για την 
καλύτερη διεξαγωγή των εργασιών του Συνδέσμου όπως και 
για την προαγωγή και προστασία των επαγγελματικών 
συμφερόντων των μελών του Συνδέσμου και γενικά για την 
αποτελεσματική επίτευξη των σκοπών του Συνδέσμου και οι 
τέτοιοι Κανονισμοί είναι δεσμευτικοί για όλα τα μέλη του 
Συνδέσμου, σαν αναπόσπαστο μέρος αυτού του 
Καταστατικού.  

 
 21.05 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 
 
  Για την καλύτερη προώθηση των σκοπών του Συνδέσμου, το 

Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί εκάστοτε να διορίζει 
συμβουλευτικές ή άλλες ειδικές επιτροπές και να αναθέτει σε 
αυτές οποιαδήποτε ειδικά ή γενικά καθήκοντα και αυτές οι 
επιτροπές θα υποβάλλουν στο Διοικητικό Συμβούλιο 
συστάσεις, μελέτες ή αποφάσεις τους για απόφαση από το 
Διοικητικό Συμβούλιο.  
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 21.06 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 
 
  Το οικονομικό και λογιστικό έτος του Συνδέσμου αρχίζει την 

1η μέρα Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε 
χρόνου.  

 
 
Άρθρο 22. ΔΙΑΛΥΣΗ 
 
 22.00 Ο Σύνδεσμος διαλύεται αν ο αριθμός των μελών του 

υποβιβασθεί σε λιγότερα από (19) δεκαεννέα  μέλη.  
 
 22.01 Ο Σύνδεσμος μπορεί να διαλυθεί με απόφαση που 

λαμβάνεται σε Γενική Συνέλευση που συγκαλείται ειδικά με 
θέμα τη διάλυση και που αποφασίζει, με μυστική ψηφοφορία 
και με πλειοψηφία τουλάχιστο 4/5 (τεσσάρων πέμπτων) του 
συνολικού αριθμού των τότε μελών του Συνδέσμου που 
έχουν δικαίωμα ψήφου και που παρίστανται αυτοπροσώπως 
στην τέτοια Γενική Συνέλευση, τη διάλυση του Συνδέσμου.  

 
 22.02 Σε περίπτωση διάλυσης του Συνδέσμου η περιουσία του 

Συνδέσμου, που παραμένει με την αποπληρωμή όλων των 
οικονομικών υποχρεώσεων του Συνδέσμου, περιέρχεται σε 
οποιαδήποτε Ταμεία Προνοίας ή Σύνταξης των Ξενοδόχων 
που υπάρχουν την ημερομηνία της διάλυσης.  Αν όμως δεν 
υπάρχουν τέτοια Ταμεία περιέρχεται σε νέο Σύνδεσμο 
Ξενοδόχων που πιθανά να ιδρυθεί μέσα σε δύο χρόνια και 
αν μέσα στα δύο επόμενα χρόνια από τη διάλυση του δεν 
ιδρυθεί νέος Σύνδεσμος Ξενοδόχων, τότε η περιουσία του 
Συνδέσμου περιέρχεται σε ίσα μερίδια σε όσες Ξενοδοχειακές 
Σχολές θα υπάρχουν τότε στην Κύπρο.  

 
 22.03 Μέσα σε 14 μέρες από τη διάλυση του Συνδέσμου θα 

αποστέλλεται στον Έφορο Συντεχνιών Γνωστοποίηση 
Διάλυσης υπογραμμένη από τον τότε Γραμματέα και 
Οικονομικό Διαχειριστή (Ταμία) του Συνδέσμου.  

 
 
Άρθρο 23. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 
 
 23.00 Η εφαρμογή της πρόνοιας για τριετή θητεία του Διοικητικού 

Συμβουλίου και των Επαρχιακών Επιτροπών θα αρχίσει από 
της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Επαρχιακών 
Επιτροπών στις αντίστοιχες Τακτικές Συνελεύσεις που θα 
συνέλθουν μετά την έγκριση της πρόνοιας για τριετή θητεία. 

 
 23.01  Η εφαρμογή της πρόνοιας για μείωση του αριθμού των 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, θα γίνει στην αμέσως 
επόμενη, από την έγκριση, Γενική Συνέλευση στην οποίαν 
θα γίνουν εκλογές. 
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Άρθρο 24. ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ 
 
  Ο Σύνδεσμος ιδρύθηκε το 1935. Τον Φεβρουάριο του 1960 

μετατράπηκε σε Συντεχνία και ενεγράφη σύμφωνα με τον 
Περί Συντεχνιών Νόμο στις 21 Νοεμβρίου 1962, την ίδια δε 
ημερομηνία εγκρίθηκε από τον Έφορο Συντεχνιών και το 
πρώτο Καταστατικό του Συνδέσμου. Αργότερα έγιναν κατά 
καιρούς τροποποιήσεις στο Καταστατικό οι οποίες 
εγκρίθηκαν από Τακτικές ή Έκτακτες Συνελεύσεις των 
Μελών του Συνδέσμου και από τον Έφορο Συντεχνιών. Το 
παρόν Καταστατικό περιλαμβάνει και τις τροποποιήσεις που 
έγιναν με αποφάσεις των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων 
που έγιναν στις 27/2/1992, 14/9/1993, 15/10/1996, 
29/3/2000, 11/1/2001, 13/9/2002, 19/12/2006, 
6/12/2007, 18/12/2008, 30/4/2012, 23/5/2013, 12/6/2014 
και 20/12/16. 

 
  1. ____________________________________ Γραμματέας 
 
  2. _____________________________________________ 
 
  3. _____________________________________________ 
 
  4. _____________________________________________ 
 
  5. _____________________________________________ 
 
  6. _____________________________________________ 
 
  7. _____________________________________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 
 
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
 
Ξενοδοχεία 5* και  
Οργανωμένα Διαμερίσματα  
Πολυτελείας (Deluxe)  €1.28 κατά κλίνη  
 
Ξενοδοχεία 4* €1.03 κατά κλίνη 
 
Ξενοδοχεία 3*,  
Οργανωμένα Διαμερίσματα Α' και  
Τουριστικά Χωριά Α’ €0.77 κατά κλίνη  
 
Ξενοδοχεία 2* & 1*,  
Οργανωμένα Διαμερίσματα Β' και Γ΄ και  
Τουριστικά  Χωριά Β' €0.51 κατά κλίνη  
 
 
 

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 
 
 
Ξενοδοχεία 5* και Οργανωμένα  
Διαμερίσματα Πολυτελείας (Deluxe)                    €7.69 ανά κλίνη  
 
Ξενοδοχεία 4*   €6.83 ανά κλίνη  
 
Ξενοδοχεία 3*, Οργανωμένα Διαμερίσματα Α'  
και Τουριστικά Χωριά Α' €5.55 ανά κλίνη  
 
Ξενοδοχεία 2* & 1*, Οργανωμένα  
Διαμερίσματα Β' και Γ' και Τουριστικά Χωριά Β' €4.70 ανά κλίνη 
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Σημειώσεις επί του Παραρτήματος: 
 
* Η καταβολή της Ετήσιας Συνδρομής προς το Σύνδεσμο από τις 
Ξενοδοχειακές Μονάδες που ανήκουν σε Ομίλους Ξενοδοχείων (Chain 
Hotels), θα γίνεται με ειδική επιβάρυνση, βάση της ακόλουθης φόρμουλας: 

 
 Συνολικές Ετήσιες Συνδρομές Ομίλων Ξενοδοχείων: 
 
από €0         - €10.000  = καμία έκπτωση 
από €10.001 - €15.000  = 25% έκπτωση 
από €15.001 και πάνω   = 50% έκπτωση 

 
» Η έκπτωση θα είναι πάνω στο συνολικό ποσό των εκάστοτε Ετήσιων 
Συνδρομών του συνόλου των μονάδων του κάθε Ομίλου που θα 
εμπίπτουν ανάλογα στις πιο πάνω κατηγορίες.  

» Η έκπτωση που θα αναλογεί στην κάθε μονάδα του Ομίλου, θα 
αναγράφεται στο τιμολόγιο έκαστης μονάδας. 

 
 
* Τα Ξενοδοχεία των Ορεινών Θερέτρων θα καταβάλλουν προς το Σύνδεσμο 
ως Ετήσια Συνδρομή το ½ των ποσών που αναφέρονται πιο πάνω, ανάλογα 
με την τάξη και το μέγεθος του Ξενοδοχείου. 

 
 
*  Τα Εκτοπισμένα Μέλη, όπως καθορίζονται  στο Αρθρο 19 του 
Καταστατικού, θα καταβάλλουν στο Σύνδεσμο €1.71 ως Ετήσια Συνδρομή. 

 


