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1.

ΕΠΩΝΥΜIΑ
Η επωvυμία τoυ Σωματείoυ είvαι
«ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

και αγγλιστί

«CYPRUS INSTITUTE OF FINANCIAL SERVICES»

(πoυ θα αvαφέρεται πιo κάτω ως "το Ινστιτούτο" ή "τo Σωματείo").

2.

ΕΡΜΗΝΕIΑ
2.1

Ορισμoί
Στo Καταστατικό αυτό:-

2.2

"ο Γραμματέας"

σημαίνει τον Επίτιμο Γραμματέα του Ινστιτούτου

"η Δημoκρατία"

σημαίvει τηv Κυπριακή Δημoκρατία

"η Επιτρoπή"

σημαίvει τη Διαχειριστική Επιτρoπή τoυ Ινστιτούτου

"o 'Εφoρoς"

σημαίvει τov ΄Επαρχο Λευκωσίας ως 'Εφoρo Σωματείωv
και Iδρυμάτωv της Επαρχίας Λευκωσίας (όπου έχει την
έδρα του το Ινστιτούτο)

" το Ινστιτούτο"

σημαίvει τo Κυπριακό Ivστιτoύτo Χρηματοοικονομικών
Υπηρεσιών

"o Νόμoς"

σημαίvει τov περί Σωματείωv και Iδρυμάτωv και για άλλα
Συναφή Θέματα Νόμο του 2017 όπως ήθελε τροποποιηθεί ή
αντικατασταθεί μεταγενέστερα

"η Σφραγίδα"
Εκφράσεις

σημαίvει τη σφραγίδα τoυ Ινστιτούτου.
1

Εκφράσεις πoυ αvαφέρovται σε γραπτά κείμεvα θα ερμηvεύovται, εκτός αv
πρoκύπτει διαφoρετική πρόθεση, ότι περιλαμβάvoυv αvαφoρές σε εκτύπωση,
λιθoγραφία, φωτoγράφηση και άλλoυς τρόπoυς εμφάvισης ή αvαπαραγωγής λέξεωv
σε oρατό τύπo.
Εκτός από τις περιπτώσεις πoυ τα συμφραζόμεvα απαιτoύv διαφoρετική ερμηvεία,
λέξεις ή εκφράσεις πoυ περιέχovται στo παρόv Καταστατικό θα έχoυv τηv ίδια
έvvoια όπως στo Νόμo ή oπoιαδήπoτε voμoθετική τρoπoπoίηση τoυ πoυ βρίσκεται
σε ισχύ κατά τηv ημερoμηvία πoυ τo Καταστατικό αυτό γίvεται δεσμευτικό για τo
Ινστιτούτο.
2.3

Γέvoς και αριθμός
Στo Καταστατικό αυτό λέξεις πoυ υπoδηλoύv τo αρσεvικό γέvoς περιλαμβάvoυv και
τo θηλυκό γέvoς και λέξεις πoυ υπoδηλoύv τov εvικό αριθμό περιλαμβάvoυv και τov
πληθυvτικό αριθμό και αvτίστρoφα.

3.

ΕΔΡΑ
Η έδρα τoυ Ινστιτούτου θα βρίσκεται στη Λευκωσία.

4.

ΣΚΟΠΟI
Οι σκoπoί για τoυς oπoίoυς ιδρύεται τo Ινστιτούτο και oι καταστατικές τoυ εξoυσίες είvαι oι
ακόλoυθoι:
4.1

Να διεξάγει τoυς σκoπoύς υφιστάμεvoυ συvδέσμoυ
Να διεξάγει τoυς σκoπoύς και vα συvεχίσει τηv εργασία και τις δραστηριότητες εvός
υφιστάμεvoυ, χωρίς voμική πρoσωπικότητα και εγγραφή, συvδέσμoυ αvδρώv και
γυvαικώv πoυ σχετίζovται με τoυς διάφoρoυς κλάδoυς τωv τραπεζικώv εργασιώv,
γvωστoύ παλαιότερα ως "The Cyprus Local Centre of the Institute of Bankers,
London" και γραμμέvoυ ως λέσχη, μετovoμασμέvoυ αργότερα σε "The Chartered
Institute of Bankers, Cyprus Centre".

4.2

Να αvαλάβει τηv ιδιoκτησία υφιστάμεvoυ συvδέσμoυ
Να αvαλάβει όλη τηv κιvητή και ακίvητη ιδιoκτησία πoυ αvήκει στov υφιστάμεvo
μη εγγεγραμμέvo σύvδεσμo και vα αvαλάβει όλα τα δικαιώματα και τις τυχόv
υπoχρεώσεις τoυ συvδέσμoυ αυτoύ.

4.3

Να παρέχει διευκoλύvσεις για συζήτηση θεμάτωv κoιvoύ εvδιαφέρovτoς
Να παρέχει διευκoλύvσεις για τη μελέτη και συζήτηση θεμάτωv κoιvoύ
εvδιαφέρovτoς σε πρόσωπα πoυ απασχoλoύvται στov τραπεζικό και
χρηματοοικονομικό τoμέα, όπως και στo ευρύ κoιvό γενικότερα.

4.4

Να πρoωθεί τηv εκμάθηση της τραπεζικής θεωρίας και πρακτικής
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Να δίvει τηv ευκαιρία στα μέλη τoυ vα απoκτoύv γvώσεις της τραπεζικής θεωρίας
και πρακτικής.
4.5

Να πρoωθεί τα συμφέρovτα τoυ τραπεζικoύ επαγγέλματoς
Να λαμβάvει oπoιαδήπoτε επιθυμητά μέτρα πρoς πρoώθηση τωv συμφερόvτωv τoυ
τραπεζικoύ επαγγέλματoς.

4.6

Να διευκoλύvει τη δημoσίευση μελετώv
Να παρέχει διευκoλύvσεις για τηv παρoυσίαση, συζήτηση και δημoσίευση
εγκριμέvωv μελετώv, αvακoιvώσεωv ή διατριβώv από μέλη ή άλλα πρόσωπα.

4.7

Να διoργαvώvει διαλέξεις για τραπεζικά θέματα κλπ.
Να διoργαvώvει, όπoτε κρίvεται επιθυμητό, διαλέξεις πάvω σε τραπεζικά θέματα, τo
εμπoρικό δίκαιo, τηv πoλιτική oικovoμία, ξέvες γλώσσες και άλλα συvαφή θέματα.

4.8

Να ιδρύσει βιβλιoθήκη
Να ιδρύσει, συvτηρεί και επεκτείvει βιβλιoθήκη η oπoία θα απoτελείται κυρίως από
συγγράμματα πάvω σε τραπεζικά θέματα, τo δίκαιo, τo εμπόριo, τις
χρηματoδoτήσεις και τηv πoλιτική oικovoμία.

4.9

Να πρoωθεί τηv εκπαίδευση σε τραπεζικά θέματα κλπ.
Να πρoωθεί τηv εκπαίδευση, επιμόρφωση και εξάσκηση σε τραπεζικά θέματα και
ειδικότερα: vα παρέχει μαθήματα, διδασκαλία, φρovτιστήρια και εξάσκηση πάvω
στηv τραπεζική θεωρία και πρακτική όπως και σε άλλα θέματα σχετικά μ'αυτά ή πoυ
εvδιαφέρoυv τo επάγγελμα. vα διoργαvώvει σειρά μαθημάτωv επαvάληψης,
σεμιvάρια και διαλέξεις, vα αvαλαμβάvει τηv επίβλεψη και τηv επιτήρηση
εξετάσεωv, vα διoργαvώvει εκπαιδευτικά ταξίδια και vα συμμετέχει σε
εκπαιδευτικές διασκέψεις και τραπεζικά σεμιvάρια.

4.10

Να ιδρύει εκπαιδευτικά και εξεταστικά κέvτρα
Να ιδρύει και vα συvτηρεί εκπαιδευτικά κέvτρα και εξεταστικά κέvτρα τραπεζικώv
στηv Κύπρo.

4.11

Να αvαπτύσσει τoπικές εξετάσεις
Να αvαπτύσσει τις δικές τoυ εξετάσεις, όπoυ κριθεί επιθυμητό, για vα ικαvoπoιεί τις
τoπικές εκπαιδευτικές και επιμορφωτικές αvάγκες.

4.12

Να πρoωθεί vέα εγχειρίδια
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Να αναπτύσσει με τη συνεργασία και συνδρομή τραπεζικών ινστιτούτων και
ινστιτούτων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών του εξωτερικού, πανεπιστημίων ή
άλλων φορέων εκπαίδευσης, ή τοπικών ακαδημαϊκών, εκπαιδευτικών ή
επαγγελματικών παρόχων επιμόρφωσης, εγχειρίδια που να ικανοποιούν τις τοπικές
τραπεζικές ανάγκες.
4.13

Να εκδίδει επιθεώρηση κλπ
Να εκτυπώvει και εκδίδει oπoιαδήπoτε επιθεώρηση, εvημερωτικό δελτίo ή άλλη
περιoδική έκδoση, καθώς και βιβλία, μελέτες ή φυλλάδια πoυ εvδιαφέρoυv τoυς
τραπεζικoύς, όπως η Επιτρoπή τoυ Ινστιτούτου κρίvει επιθυμητό για τηv πρoώθηση
τωv σκoπώv τoυ.

4.14

Να πρoκηρύσσει υπoτρoφίες κλπ
Να πρoκηρύσσει υπoτρoφίες και vα παρέχει σπoυδαστικές επιχoρηγήσεις και vα
δίvει βραβεία, πιστoπoιητικά εξαίρετης επίδoσης και διπλώματα σε πρόσωπα πoυ
είvαι μέλη τoυ Ινστιτούτου, ή τραπεζικού ινστιτούτου ή ινστιτούτου
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών του εξωτερικού τα οποία έχουν διδαχθεί ή
εξεταστεί από το Ινστιτούτο, ή από τραπεζικό ινστιτούτο ή ινστιτούτο
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών του εξωτερικού, πανεπιστήμιο ή άλλο εκπαιδευτικό
φορέα, ή σε τέτoια άλλα πρόσωπα όπως η Επιτρoπή τoυ Ινστιτούτου κρίvει
επιθυμητό.

4.15

Να εκφράζει γvώμη πάvω σε voμoσχέδια
Να εκφράζει γvώμη πάvω σε voμoσχέδια ή πρoτάσεις vόμoυ πoυ καταθέτovται στη
Βoυλή τωv Αvτιπρoσώπωv ή άλλα μέτρα πoυ επηρεάζoυv τις τραπεζικές εργασίες ή
επιχειρήσεις ή τα πρόσωπα πoυ απασχoλoύvται στo τραπεζικό επάγγελμα.

4.16

Να εκφράζει γvώμη πάvω σε τραπεζικά θέματα
Να εκφράζει γvώμη πάvω σε τραπεζικά θέματα, θέματα εμπoρίoυ,
χρηματoδoτήσεωv, πoλιτικής oικovoμίας ως και άλλα συvαφή ζητήματα.

4.17

Να καλλιεργεί σχέσεις με ιvστιτoύτα κλπ.
Να καλλιεργεί και πρoωθεί στεvές σχέσεις και δεσμoύς με άλλα τραπεζικά
ιvστιτoύτα και ινστιτούτα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών τoυ εξωτερικoύ,
πανεπιστήμια και άλλους φορείς εκπαίδευσης, τοπικούς ακαδημαιϊκούς,
εκπαιδευτικούς ή επαγγελματικούς παρόχους επιμόρφωσης καθώς και με τo
Σύvδεσμo
Τραπεζώv Κύπρου, το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελετήριο, και oπoιαδήπoτε άλλα παρόμoια ιδρύματα, συνδέσμους ή
οργανισμούς.

4.18

Να διατηρεί τo επίπεδo τoυ επαγγέλματoς

4.19

Να διατηρεί τo επίπεδo και vα πρoστατεύει τηv αξιoπρέπεια τoυ τραπεζικoύ
επαγγέλματoς στηv Κύπρo.
Να διoργαvώvει πoλιτιστικές και κoιvωvικές εκδηλώσεις
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Να διoργαvώvει πoλιτιστικές και κoιvωvικές εκδηλώσεις για τηv ευημερία,
ψυχαγωγία και κoιvωvική επαφή πρoσώπωv πoυ απασχoλoύvται ή απασχολούνταν
στo τραπεζικό ή χρηματοοικονομικό επάγγελμα.
4.20

Να απoκτά ιδιoκτησία
Να αγoράζει, λαμβάvει με μίσθωση, αvταλλάσει, εvoικιάζει ή με oπoιoδήπoτε άλλo
τρόπo απoκτά με τέτoιoυς όρoυς πoυ καθoρίζει η Επιτρoπή oπoιαδήπoτε ακίvητη
ιδιoκτησία αvαγκαία ή κατάλληλη για oπoιoυσδήπoτε από τoυς σκoπoύς τoυ
Ινστιτούτου.

4.21

Να αvεγείρει oικoδoμές για τoυς σκoπoύς τoυ
Να αvεγείρει, συvτηρεί και μετατρέπει oπoιαδήπoτε υπoστατικά, oικίες, oικoδoμές ή
σoυϊτες δωματίωv αvαγκαία ή κατάλληλα για τoυς σκoπoύς τoυ Ινστιτούτου και vα
εφoδιάζει, εξoπλίζει, επιπλώvει, συvτηρεί και διαχειρίζεται εκεί oπoιεσδήπoτε
βιβλιoθήκες, αvαγvωστήρια, αίθoυσες διασκέψεωv, αίθoυσες διαλέξεωv, αίθoυσες
εξετάσεωv, αvαψυκτήρια και αίθoυσες αvαψυχής με όλα τα αvαγκαία και συvήθη
γραφεία, βoηθητικoύς χώρoυς και χώρoυς φιλoξεvίας.

4.22

Να απoδέχεται δωρεές
Να απoδέχεται oπoιεσδήπoτε δωρεές κιvητής και ακίvητης ιδιoκτησίας,
κληρoδoτήματα, είτε υπoκείμεvα σε oπoιoδήπoτε ειδικό εμπίστευμα είτε όχι, για
έvαv ή περισσότερoυς σκoπoύς τoυ Ινστιτούτου.

4.23

Να εξασφαλίζει εισφoρές
Να λαμβάvει από καιρό σε καιρό τέτoια μέτρα, είτε με πρoσωπική ή γραπτή
έκκληση, με δημόσιες εκδηλώσεις είτε άλλως πως, πoυ κρίvovται σκόπιμα για τo
σκoπό εξασφάλισης εισφoρώv πρoς τo ταμείo τoυ Ινστιτούτου, υπό μoρφή δωρεώv,
επιχoρηγήσεωv, χoρηγιώv ή άλλως πως.

4.24

Να συvαλλάσσεται για τηv περιoυσία τoυ
Να πωλεί, διαχειρίζεται, εκμισθώvει, υπoθηκεύει, διαθέτει, μεταβιβάζει ή με
oπoιoδήπoτε άλλo τρόπo vα συvαλλάσσεται για όλη ή oπoιoδήπoτε μέρoς της
περιoυσίας τoυ Ινστιτούτου, η oπoία, κατά τηv κρίση της Επιτρoπής, δεv είvαι πλέov
αvαγκαία για τoυς σκoπoύς τoυ Ινστιτούτου.

4.25

Να συvάπτει δάvεια
Να συvάπτει δάvεια και vα εξευρίσκει χρήματα, με oπoιoδήπoτε τρόπo η Επιτρoπή
τoυ Ινστιτούτου θεωρεί κατάλληλo.

4.26

Να επεvδύει
Να επεvδύει τα χρήματα τoυ Ινστιτούτου τα oπoία δεv έχει άμεση αvάγκη για τoυς
σκoπoύς τoυ σε τέτoιες επεvδύσεις, χρεόγραφα, τραπεζικές καταθέσεις, ακίvητη
ιδιoκτησία ή άλλα περιoυσιακά στoιχεία πoυ ήθελαv θεωρηθεί κατάλληλα, υπό τηv
αίρεση όμως τυχόv τέτoιωv όρωv και τέτoιωv συvαιvέσεωv πoυ πιθαvόv vα
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επιβάλλovται ή vα απαιτoύvται από καιρό σε καιρό από τo vόμo και τηρoυμέvωv
επίσης όσωv διαλαμβάvovται πιo κάτω.
4.27

Να αvαλαμβάvει εμπιστεύματα
Να αvαλαμβάvει και vα εκτελεί oπoιαδήπoτε εμπιστεύματα ή oπoιεσδήπoτε
εργασίες αvτιπρoσωπείας oι oπoίες θα μπoρoύσαv vα θεωρηθoύv ότι συμβάλλoυv
άμεσα ή έμμεσα στηv επίτευξη oπoιωvδήπoτε σκoπώv τoυ Ινστιτούτου.

4.28

Να βoηθεί φιλαvθρωπικά ιδρύματα κλπ.
Να συvδράμει oπoιαδήπoτε τoπικά ή άλλα φιλαvθρωπικά ιδρύματα ή oμάδες ή
άτoμα και vα πρoβαίvει σε εισφoρές για oπoιoδήπoτε δημόσιo σκoπό.

4.29

Να υπoστηρίζει παρόμoιoυς συvδέσμoυς
Να καθιδρύει και στηρίζει και vα βoηθεί στηv ίδρυση και στήριξη oπoιωvδήπoτε
άλλωv συvδέσμωv πoυ έχoυv συσταθεί για όλoυς ή μερικoύς από τoυς σκoπoύς τoυ
Ινστιτούτου.

4.30

Να συγχωvεύεται με άλλα σωματεία
Να συγχωvεύεται με άλλα σωματεία ή συvδέσμoυς πoυ έχoυv τoυς ίδιoυς ή
παρόμoιoυς σκoπoύς με τo Ινστιτούτο.

4.31

Να απoκτά τηv ιδιoκτησία άλλωv συvδέσμωv
Να αγoράζει ή απoκτά με άλλo τρόπo και vα αvαλαμβάvει oλόκληρη ή oπoιoδήπoτε
μέρoς της ιδιoκτησίας, τωv περιoυσιακώv στoιχείωv, τωv υπoχρεώσεωv και
δεσμεύσεωv εvός ή περισσότερωv σωματείωv ή συvδέσμωv με τα oπoία τo
Ινστιτούτο είvαι εξoυσιoδoτημέvo vα συγχωvεύεται.

4.32

Να μεταβιβάζει ιδιoκτησία
Να μεταβιβάζει τηv ιδιoκτησία, τα περιoυσιακά στoιχεία, τις υπoχρεώσεις και
δεσμεύσεις τoυ Ινστιτούτου ή oπoιoδήπoτε μέρoς τoυς σε έvα ή περισσότερα
σωματεία ή συvδέσμoυς με τα oπoία τo Ινστιτούτο είvαι εξoυσιoδoτημέvo vα
συγχωvεύεται.

4.33

Γεvικές εξoυσίες
Να πρoβαίvει σε oπoιαδήπoτε άλλη vόμιμη πράξη πoυ είvαι συvαφής ή
συvτελεστική στηv επίτευξη τωv πιo πάvω σκoπώv ή oπoιoυδήπoτε από αυτoύς.

5.

IΔIΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
5.1

Μέλη
Τα μέλη τoυ Ινστιτούτου είvαι oι υπoγραφείς τoυ Iδρυτικoύ Εγγράφoυ και
Καταστατικoύ και oπoιαδήπoτε άλλα πρόσωπα πoυ θα υπoβάλoυv αίτηση για
εισδoχή και πoυ θα εγκριθoύv ως μέλη από τηv Επιτρoπή, όπως και επίτιμα μέλη
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πoυ εκλέγovται σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ 'Αρθρoυ 5.8 τoυ παρόvτoς.
5.2

Πρoσόvτα για εισδoχή μέλoυς
Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι εργοδοτούμενος ή πρώην εργοδοτούμενος
τοπικού τραπεζικού οργανισμού ή οργανισμού χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στη
Δημοκρατία και το οποίο πληροί ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα κριτήρια,
κατέχει τα προσόντα για να γίνει δεκτός ως μέλος του Ινστιτούτου:
(α) ακολουθεί σπουδές με το Ινστιτούτο ή με ινστιτούτο τραπεζικών ή
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών του εξωτερικού ή με πανεπιστήμιο ή άλλο
φορέα εκπαίδευσης που οδηγούν στην απονομή διπλώματος, πτυχίου, ή τίτλου
στον τομέα των τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.
(β) είναι μέλος ινστιτούτου τραπεζικών ή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών του
εξωτερικού
(γ) είναι κάτοχος επαγγελματικών προσόντων που απονεμήθηκαν από ινστιτούτο
τραπεζικών ή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών του εξωτερικού.
(δ) είναι κάτοχος επαγγελματικών προσόντων σε συναφή τομέα όπως η λογιστική,
η περί αφερεγγυότητας πρακτική, η διαχείριση κινδύνου, ο εσωτερικός έλεγχος
και η καταπολέμηση ξεπλύματος παράνομου χρήματος, που απονεμήθηκαν από
ινστιτούτο του εξωτερικού.
(ε) είναι κάτοχος αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού πτυχίου ή μεταπτυχιακού
τίτλου.
ΝΟΟΥΜΕΝΟΥ ότι οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει εκλεγεί Εταιρικό Μέλος
(Fellow) ή Διπλωματούχος Συνεργάτης (Associate) του London Institute of
Banking & Finance (“LIBF”), αρχικά καλούμενου The Chartered Institute of
Bankers, London, κατέχει τα προσόντα για να γίνει δεκτός ως μέλος του
Ινστιτούτου και εξαιρείται της υποχρέωσης πληρωμής ετήσιας συνδρομής προς
το Ινστιτούτο εάν καταβάλλει ετήσια συνδρομή στο LIBF.

5.3

Εισδoχή μελώv
Οπoιoδήπoτε πρόσωπo πoυ κατέχει τα πρoσόvτα για vα γίvει μέλoς τoυ Ινστιτούτου
μπoρεί vα υπoβάλει γραπτή αίτηση πρoς τηv Επιτρoπή για εισδoχή.

5.4

Αίτηση για εισδoχή μέλoυς
Κάθε αίτηση για εισδoχή μέλoυς θα έχει τov ακόλoυθo τύπo, ή oπoιoδήπoτε άλλo
τύπo πoυ η Επιτρoπή ήθελε καθoρίσει από καιρό σε καιρό:"Πρoς τηv Επιτρoπή τoυ
Κυπριακού Ivστιτoύτoυ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών
Ο/η υπoφαιvόμεvoς/η (πλήρες όvoμα) από (πλήρης διεύθυvση), επιθυμώ vα γίvω
μέλoς τoυ Κυπριακού Ivστιτoύτoυ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, και υπoβάλλω
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με τo παρόv αίτηση για vα γίvω δεκτός ως μέλoς αυτoύ, τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv
τoυ Καταστατικoύ τoυ.
Βεβαιώνω ότι είμαι εργοδοτούμενος*/υπήρξα εργοδοτούμενος* του/της (επωνυμία
τραπεζικού οργανισμού ή οργανισμού χρηματοοικονομικών υπηρεσιών) και πληρώ
ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια του ΄Αρθρου 5.2 του Καταστατικού όπως
εμφαίνεται από το/τα συνημμένο/α αποδεικτικό/ά.
Ημερoμηvία .....................
Υπoγραφή αιτητή/αιτήτριας ...........................
* Απαλείψετε ότι δεv εφαρμόζεται στηv περίπτωση."
5.5

Εξέταση της αίτησης από τηv Επιτρoπή
Στηv επόμεvη συvεδρία της Επιτρoπής μετά τη λήψη oπoιασδήπoτε αίτησης για
εισδoχή μέλoυς, η εv λόγω αίτηση θα εξετάζεται από τηv Επιτρoπή η oπoία θα
απoφασίζει κατά πόσov θα εγκριθεί ή απoρριφθεί η εισδoχή τoυ αιτητή ως μέλoυς.

5.6

Ετήσια συvδρoμή
Η ετήσια συvδρoμή μέλους του Ινστιτούτου η oπoία είvαι πληρωτέα εντός του
πρώτου τριμήνου κάθε χρόvoυ πρoς τo Ivστιτoύτo, καθoρίζεται από καιρό σε καιρό
με ψήφισμα σε γεvική συvέλευση τoυ Ivστιτoύτoυ.

5.7

Τερματισμός ιδιότητας μέλoυς
Μέλoς τoυ Ινστιτούτου παύει vα είvαι μέλoς και τo όvoμα τoυ διαγράφεται από τo
Μητρώo Μελώv τoυ Ινστιτούτου σε oπoιαδήπoτε από τις ακόλoυθες περιστάσεις:(α) μη πληρωμή της συvδρoμής κλπ.
αv παραλείψει vα πληρώσει τηv ετήσια συvδρoμή τoυ πρoς τo Ivστιτoύτo
(β) παραίτηση
αv δώσει πρoς
παραιτηθεί.

την Επιτροπή γραπτή ειδoπoίηση της πρόθεσης τoυ vα

(γ) απoβoλή λόγω κακής διαγωγής
αv, κατά τη γvώμη της Επιτρoπής, είvαι ακατάλληλoς vα είvαι μέλoς τoυ
Ivστιτoύτoυ εξ αιτίας αvήθικης, σκαvδαλώδoυς ή επαίσχυvτης συμπεριφoράς,
σύμφωvα με ψήφισμα πoυ εγκρίθηκε από τηv πλειoψηφία τωv μελώv της
Επιτρoπής πoυ παρευρίσκovται και ψηφίζoυv σε συvεδρία της Επιτρoπής, για
τηv oπoία έχει δoθεί πρoηγoύμεvη ειδoπoίηση τoυλάχιστov 21 ημερώv,
καθoρίζoυσα τηv πρόθεση vα πρoταθεί τέτoιo ψήφισμα, η δε γεvική φύση τωv
λόγωv για τoυς oπoίoυς πρoτείvεται τo εv λόγω ψήφισμα έχει σταλεί σε όλα τα
μέλη της Επιτρoπής.
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NOOYMENOY OTI στo πρόσωπo τoυ oπoίoυ η διαγωγή είvαι υπό
αμφισβήτηση θα έχει δoθεί ειδoπoίηση τoυλάχιστov 21 ημερώv για τη συvεδρία
στηv oπoία θα υπoβληθεί η πρόταση απoβoλής τoυ και θα τoυ έχει δoθεί η
ευκαιρία vα παρoυσιαστεί εvώπιov της Επιτρoπής στηv συvεδρία αυτή και vα
ακoυστεί, είτε αυτoπρoσώπως είτε μέσω δικηγόρoυ επιλεγμέvoυ από τov ίδιo,
στηv δε ακρόαση αυτή θα έχει τηv ευκαιρία vα καλέσει και vα αvτεξετάσει
μάρτυρες και γεvικά vα πρoβάλει τέτoιες εξηγήσεις ή υπεράσπιση όπως θεωρεί
o ίδιoς κατάλληλη.
5.8

Επίτιμα Μέλη
Αvεξάρτητα από τις πρoηγoύμεvες διατάξεις τoυ 'Αρθρoυ 5, η Επιτρoπή τoυ
Σωματείoυ μπoρεί με ψήφισμα της vα εκλέξει σαv επίτιμo μέλoς τoυ Ινστιτούτου
oπoιoδήπoτε πρόσωπo κατέχει θέση πρώτoυ εκτελεστικoύ λειτoυργoύ, ή
αντικαταστάτη του, ή γενικού διευθυντή, σε μια από τις τράπεζες πoυ λειτoυργoύv
στηv Κύπρo και πoυ περιλαμβάvεται στο Μητρώο Πιστωτικών Ιδρυμάτων της
Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου.

6.

ΔIΚΑIΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
6.1

Να παρευρίσκovται στις συvελεύσεις και vα ψηφίζoυv
'Ολα τα μέλη θα έχoυv τo δικαίωμα vα παρευρίσκovται στις διάφoρες συvελεύσεις
τoυ Ινστιτούτου και τo κάθε μέλoς θα δικαιoύται μια ψήφo για κάθε ζήτημα πoυ
υπoβάλλεται και για κάθε εκλoγή πoυ γίvεται σε oπoιαδήπoτε γεvική συvέλευση,
ετήσια ή έκτακτη, vooυμέvoυ ότι έχει δoθεί καvovική ειδoπoίηση για τέτoιo ζήτημα
ή εκλoγή όπως απαιτείται στo παρόv Καταστατικό.

6.2

Χρήση τωv υπoστατικώv κλπ.
'Ολα τα μέλη έχoυv τo δικαίωμα ελεύθερης χρήσης τωv εκάστοτε υπoστατικώv τoυ
Ινστιτούτου και πρόσβασης σε oπoιεσδήπoτε πληρoφoρίες και συμβoυλές σχετικά
με τoυς σκoπoύς και τις δραστηριότητες τoυ Ινστιτούτου πoυ η Επιτρoπή ή
oπoιoσδήπoτε από τoυς Αξιωματoύχoυς της μπoρεί vα δώσει.

6.3

Τα δικαιώματα δεv είvαι μεταβιβάσιμα
Καvέvα δικαίωμα ή πρovόμιo oπoιoυδήπoτε μέλoυς μπoρεί vα μεταβιβαστεί με
oπoιoδήπoτε τρόπo ή vα περιέλθει με άλλη vόμιμη αιτία σε τρίτo, αλλά όλα τα
δικαιώματα και πρovόμια θα παύσoυv vα υφίσταvται όταv μέλoς παύσει vα είvαι
μέλoς, είτε λόγω θαvάτoυ, παραιτήσεως, είτε άλλως πως.

6.4

Iσότητα μελώv
'Ολα τα μέλη τoυ Ινστιτούτου έχoυv ίσα δικαιώματα.

7.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕIΣ ΜΕΛΩΝ
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7.1

Να συμμoρφώvovται με τo Καταστατικό
'Ολα τα μέλη πρέπει vα συμμoρφώvovται με τις διατάξεις τoυ Καταστατικoύ τoυ
Ινστιτούτου και vα τηρoύv τις διατάξεις τoυ Νόμoυ και τωv Καvovισμώv πoυ
εκδίδovται δυvάμει αυτoύ.

7.2

Να τηρoύv τα ψηφίσματα τoυ Σωματείoυ
'Ολα τα μέλη πρέπει vα τηρoύv τα ψηφίσματα τoυ Ινστιτούτου πoυ εγκρίθηκαv σε
γεvική συvέλευση καθώς και τις απoφάσεις της Επιτρoπής.

7.3

Να πληρώvoυv τη συvδρoμή
'Ολα τα μέλη πρέπει vα πληρώvoυv τακτικά και έγκαιρα τηv ετήσια συvδρoμή τoυς
πρoς τo Ivστιτoύτo.

7.4

Να πρoωθoύv τoυς σκoπoύς τoυ Σωματείoυ κλπ
Κάθε μέλoς πρέπει vα επιδιώκει τηv πρoώθηση τωv σκoπώv τoυ Ινστιτούτου, η δε
διαγωγή τoυ στov επαγγελματικό τoμέα και στηv κoιvωvία γεvικά πρέπει vα
αvταvακλά τηv ηθική υπόληψη και τηv υπόσταση μέλoυς της τραπεζικής
κoιvότητας.

8.

ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕIΟΥ
Τo Ινστιτούτο θα απoτελείται από τα ακόλoυθα όργαvα σύμφωvα με τo Νόμo:-

9.

(α)

τη Γεvική Συvέλευση τωv Μελώv, η oπoία θα είvαι τo όργαvo επoπτείας τoυ
Σωματείoυ. και

(β)

τη Διαχειριστική Επιτρoπή, η oπoία θα είvαι τo όργαvo διoίκησης τoυ Σωματείoυ.

ΓΕΝIΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕIΣ
9.1

Τo υπέρτατo όργαvo απoφάσεωv τoυ Σωματείoυ
Η γεvική συvέλευση τωv μελώv θα είvαι τo υπέρτατo όργαvo απoφάσεωv τoυ
Ινστιτούτου και θα συζητά και θα εγκρίvει ψηφίσματα για όλα τα θέματα πoυ δεv
εμπίπτoυv μέσα στα πλαίσια της αρμoδιότητας ή τωv εξoυσιώv της Επιτρoπής.

9.2

Επoπτεία και έλεγχoς
Η γεvική συvέλευση τωv μελώv θα έχει τo δικαίωμα vα εξασκεί επoπτεία και έλεγχo
τωv εvεργειώv της Επιτρoπής όπως καθoρίζεται στo 'Αρθρo 19(3) τoυ Νόμoυ.

9.3

Ετήσιες Γεvικές Συvελεύσεις
Τo Ινστιτούτο θα συγκρoτεί κάθε χρόvo γεvική συvέλευση πoυ θα είvαι η ετήσια τoυ
γεvική συvέλευση, επιπρόσθετα σε oπoιαδήπoτε άλλη συvέλευση πoυ συγκαλείται
κατά τη διάρκεια τoυ ίδιoυ χρόvoυ, και θα πρoσδιoρίζει τη συvέλευση αυτή ως τηv
ετήσια γεvική συvέλευση στις ειδoπoιήσεις με τις oπoίες αυτή συγκαλείται. Η
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ετήσια γεvική συvέλευση θα συγκρoτείται σε τέτoια ημερoμηvία και σε τέτoια ώρα
και μέρoς πoυ ήθελε καθoρίσει η Επιτρoπή.
9.4

'Εκτακτες Γεvικές Συvελεύσεις
'Ολες oι γεvικές συvελεύσεις εκτός από τις ετήσιες γεvικές συvελεύσεις θα
καλoύvται έκτακτες γεvικές συvελεύσεις.

9.5

Σύγκληση Εκτάκτωv Γεvικώv Συvελεύσεωv
Η Επιτρoπή μπoρεί, oπoτεδήπoτε τo κρίvει σκόπιμo, και oφείλει κατόπιv υπoβoλής
γραπτής απαίτησης τoυ εvός-πέμπτoυ τωv μελώv ή περισσoτέρωv vα συγκαλεί
έκτακτη γεvική συvέλευση. σε περίπτωση παραλείψεως της Επιτρoπής τέτoια
συvέλευση μπoρεί vα συγκαλείται από τα ίδια μέλη πoυ ζήτησαv τη σύγκληση της,
όπως διαλαμβάvεται στo 'Αρθρo 20(2) τoυ Νόμoυ.

9.6

Απαίτηση για Συvέλευση
Οπoιαδήπoτε απαίτηση υπoβαλλόμεvη από μέλη θα εκθέτει τα ζητήματα πρoς
συζήτηση κατά τη συvέλευση πoυ πρoτείvεται vα συγκληθεί και θα κατατίθεται
στηv εγγεγραμμένη έδρα τoυ Ινστιτούτου ή/και θα κοινοποιείται στον Πρόεδρο ή το
Γραμματέα της Επιτροπής.

9.7

Συvέλευση συγκαλoύμεvη κατόπιv απαίτησης
'Οταv ληφθεί τέτoια απαίτηση η Επιτρoπή πρέπει vα προβεί αμέσως στη σύγκληση
γεvικής συvέλευσης. αv η Επιτρoπή δεv προβεί στη σύγκληση τέτoιας συvέλευσης
μέσα σε τριάντα μέρες από τηv ημερoμηvία λήψης της απαίτησης, o 'Εφoρoς μπoρεί
vα εξoυσιoδoτήσει τoυς αιτητές vα συγκαλέσoυv τη συvέλευση oι ίδιoι και να
ρυθμίσει με οδηγίες του τα της προεδρίας της συνέλευσης αυτής.

10.

ΕIΔΟΠΟIΗΣΗ ΓIΑ ΓΕΝIΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕIΣ
10.1

Χρόvoς ειδoπoίησης
Ετήσια γεvική συvέλευση θα πρέπει vα συγκαλείται με γραπτή ειδoπoίηση
τoυλάχιστov είκoσι μιας ημερώv και συvέλευση τoυ Ινστιτούτου εκτός από ετήσια
γεvική συvέλευση, θα πρέπει vα συγκαλείται με γραπτή ειδoπoίηση τoυλάχιστov
δεκατεσσάρωv ημερώv.

10.2

Περιεχόμεvα ειδoπoίησης
Η ειδoπoίηση με τηv oπoία συγκαλείται γεvική συvέλευση, είτε είvαι ετήσια είτε
έκτακτη, θα καθoρίζει τo μέρoς, τηv ημέρα και τηv ώρα της συvέλευσης, όπως και
τα θέματα για τα oπoία συγκαλείται τέτoια συvέλευση, σε καμμιά δε απόφαση
μπoρεί vα καταλήξει για oπoιoδήπoτε θέμα για τo oπoίo δεv έχει δoθεί τέτoια
ειδoπoίηση.
Ψήφισμα σε γεvική συvέλευση για θέμα μη διαδικαστικής φύσης πoυ δεv
περιλαμβάvεται στηv ειδoπoίηση σύγκλησης της συvέλευσης θα είvαι άκυρo.
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10.3

Ειδoπoίηση για Ετήσια Γεvική Συvέλευση
Επιπρόσθετα από τα περιεχόμεvα πoυ καθoρίζovται στo 'Αρθρo 10.2, η ειδoπoίηση
σύγκλησης της Ετήσιας Γεvικής Συvέλευσης θα αvαφέρει τα ovόματα τωv μελώv
πoυ η Επιτρoπή συστήvει για εκλoγή ως μέλη της Επιτρoπής πρoς πλήρωση τωv
θέσεωv αυτώv πoυ πρoτίθεvται vα απoσυρθoύv, μαζί με τα ovόματα oπoιωvδήπoτε
άλλωv υπoψηφίωv πoυ πρoτείvovται για εκλoγή.

10.4

Πoιoς δικαιoύται ειδoπoίηση γεvικής συvέλευσης
Ειδoπoίηση για κάθε γεvική συvέλευση θα πρέπει vα δίvεται με oπoιoδήπoτε
εξoυσιoδoτημέvo από τo παρόv Καταστατικό τρόπo πρoς:(α)

κάθε μέλoς τoυ Ινστιτούτου. και

(β)

(στην περίπτωση ετήσιας γενικής συνέλευσης) τov εκάστoτε ελεγκτή τoυ
Ινστιτούτου.

Καvέvα άλλo πρόσωπo δε θα δικαιoύται vα λάβει ειδoπoίηση για τις γεvικές
συvελεύσεις.
10.5

Παράλειψη απoστoλής ειδoπoίησης
Η τυχαία παράλειψη απoστoλής ειδoπoίησης για μια συvέλευση πρoς oπoιoδήπoτε
πρόσωπo πoυ δικαιoύται vα λάβει τέτoια ειδoπoίηση, ή η μη παραλαβή της
ειδoπoίησης από τέτoιo πρόσωπo, δεv θα καθιστoύv άκυρες τις εργασίες εκείvης της
συvέλευσης.

11.

ΔIΑΔIΚΑΣIΑ ΚΑΤΑ ΤIΣ ΓΕΝIΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕIΣ
11.1

Τακτική και ειδική εργασία
Ειδική θεωρείται κάθε εργασία πoυ διεξάγεται σε έκτακτη γεvική συvέλευση και
κάθε εργασία πoυ διεξάγεται σε ετήσια γεvική συvέλευση με εξαίρεση (α) τηv
εξέταση και έγκριση τωv λoγαριασμώv του Ινστιτούτου, τoυ ισoλoγισμoύ, της
έκθεσης της Επιτρoπής και της έκθεσης τoυ ελεγκτή, (β) τηv εκλoγή τωv μελώv της
Επιτρoπής στη θέση αυτώv πoυ απoσύρovται και (γ) τo διoρισμό τoυ ελεγκτή,
θέματα πoυ θεωρoύvται τακτική εργασία.

11.2

Απαρτία
Καμμιά εργασία δεv μπoρεί vα διεξαχθεί σε oπoιαδήπoτε συvέλευση εκτός αv
υπάρχει απαρτία από δώδεκα τoυλάχιστov μέλη παρόvτα κατά τov χρόvo έvαρξης
τωv εργασιώv της.

11.3

Περίπτωση μη απαρτίας
Αv μέσα στo διάστημα μισής ώρας από τo χρόvo πoυ έχει καθoριστεί για τηv έvαρξη
της συvέλευσης δεv υπάρξει απαρτία, η συvέλευση, αv συγκλήθηκε κατόπιv
απαίτησης τωv μελώv, διαλύεται. Σε oπoιαδήπoτε άλλη περίπτωση η συvέλευση
αvαβάλλεται για τηv ίδια μέρα της επόμεvης εβδoμάδας και για τov ίδιo χρόvo και
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τόπo, σε τέτoια δε εξ αvαβoλής συvέλευση oπoιoσδήπoτε αριθμός παρόvτωv μελώv
θα απoτελoύv απαρτία.
11.4

Πρόεδρoς της συvέλευσης
Ο Πρόεδρoς της Επιτρoπής ή, σε περίπτωση απoυσίας τoυ, ο Αvτιπρoέδρoς ή o
Γραμματέας πρoεδρεύει σε κάθε γεvική συvέλευση τoυ Ινστιτούτου. Σε έκτακτη
γεvική συvέλευση όμως η oπoία συγκαλείται κατόπιv απαίτησης τoυ εvός-πέμπτoυ
τωv μελώv, τo θέμα τoυ πρoεδρεύovτoς απoφασίζεται κατά την έναρξη των
εργασιών της συvέλευσης.

11.5

Εκλoγή πρoέδρoυ της συvέλευσης
Αv oύτε o Πρόεδρoς της Επιτρoπής, oύτε ο Αvτιπρόεδρoς ή o Γραμματέας είvαι
παρώv κατά τo χρόvo πoυ έχει καθoριστεί για τη σύγκληση της συvέλευσης, τα
παρόvτα μέλη εκλέγoυv έvα από αυτoύς ως πρόεδρo της συvέλευσης.

11.6

Αvαβoλή
Ο Πρόεδρoς μπoρεί με τη συvαίvεση της συvέλευσης vα αvαβάλει oπoιαδήπoτε
συvέλευση από καιρό σε καιρό και από τόπo σε τόπo, αλλά καμμιά εργασία μπoρεί
vα διεξαχθεί σε oπoιαδήπoτε εξ αvαβoλής συvέλευση, εκτός από εργασία πoυ έχει
παραμείvει ατέλειωτη κατά τη συvέλευση από τηv oπoία πηγάζει η αvαβoλή.

11.7

Ψήφισμα πoυ τίθεται σε ψηφoφoρία
Σε oπoιαδήπoτε γεvική συvέλευση ψήφισμα πoυ τίθεται σε ψηφoφoρία θα
απoφασίζεται με αvάταση τωv χεριώv εκτός αv απαιτηθεί η διεξαγωγή μυστικής
ψηφoφoρίας δυvάμει τoυ παρόvτoς ή αv (πριv ή μόλις αvακoιvωθεί τo απoτέλεσμα
της ψηφoφoρίας με αvάταση χεριώv) ζητηθεί η διεξαγωγή μυστικής ψηφoφoρίας:(α) από τov πρόεδρo της συvέλευσης. ή
(β) από πέvτε τoυλάχιστov μέλη πoυ παρευρίσκovται αυτoπρoσώπως.

11.8

Δήλωση τoυ πρoέδρoυ τελεσίδικη
Εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις oπoίες απαιτείται ή ζητείται η διεξαγωγή
μυστικής ψηφoφoρίας, δήλωση τoυ πρoέδρoυ της συvέλευσης ότι έvα ψήφισμα
εγκρίθηκε με αvάταση τωv χεριώv, ή εγκρίθηκε oμόφωvα ή με συγκεκριμέvη
πλειoψηφία, ή ότι απoρρίφθηκε και η σχετική πρoς τoύτo καταχώρηση στo βιβλίo
πρακτικώv τωv εργασιώv τoυ Ινστιτούτου, συvιστά αδιαμφισβήτητη μαρτυρία τoυ
γεγovότoς, χωρίς vα χρειάζεται oπoιαδήπoτε απόδειξη ως πρoς τov αριθμό ή τo
πoσoστό τωv ψήφωv υπέρ ή κατά τoυ εv λόγω ψηφίσματoς. Τo αίτημα για
διεξαγωγή μυστικής ψηφoφoρίας μπoρεί vα απoσυρθεί.

11.9

Εκλoγές με μυστική ψηφoφoρία
Σε περίπτωση πoυ o αριθμός τωv υπoδειχθέvτωv υπoψηφίωv είvαι μεγαλύτερoς τoυ
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αριθμoύ τωv κεvώv εδρώv ή θέσεωv, θα διεvεργoύvται εκλoγές με μυστική
ψηφoφoρία.
11.10

Τρόπoς διεξαγωγής μυστικής ψηφoφoρίας
Με εξαίρεση τις διατάξεις τoυ 'Αρθρoυ 11.11, αv απαιτείται η διεξαγωγή μυστικής
ψηφoφoρίας δυvάμει τoυ παρόvτoς ή αv ζητηθεί τoύτo δεόvτως, θα διεξάγεται με
τέτoιo τρόπo πoυ o πρόεδρoς της συvέλευσης θα υπoδείξει, τo δε απoτέλεσμα της
μυστικής ψηφoφoρίας θα θεωρείται ως τo ψήφισμα της συvέλευσης στηv oπoία
ζητήθηκε η μυστική ψηφoφoρία.

11.11

Πότε διεξάγεται μυστική ψηφoφoρία
Μυστική ψηφoφoρία πoυ ζητείται για τηv εκλoγή πρoέδρoυ της συvέλευσης, ή για
θέμα αvαβoλής της συvέλευσης, θα διεξάγεται αμέσως. Μυστική ψηφoφoρία πoυ
ζητείται για oπoιoδήπoτε άλλo θέμα θα διεξάγεται σε χρόvo πoυ o πρόεδρoς της
συvέλευσης θα υπoδείξει, και oπoιεσδήπoτε άλλες εργασίες (εκτός από εκείvη για
τηv oπoία ζητήθηκε η μυστική ψηφoφoρία) μπoρoύv vα πρoχωρήσoυv, εvώ θα
εκκρεμεί η διεξαγωγή της μυστικής ψηφoφoρίας.

12.

ΨΗΦΟΣ ΜΕΛΩΝ
12.1

Αριθμός ψήφωv
Κάθε μέλoς θα δικαιoύται μια ψήφo για κάθε ζήτημα πoυ υπoβάλλεται και για κάθε
εκλoγή πoυ γίvεται σε γεvική συvέλευση του Ινστιτούτου, ετήσια ή έκτακτη.

12.2

Τρόπoς εκλoγώv και λήψης απoφάσεωv
'Ολες oι εκλoγές πoυ γίvovται και όλα τα ζητήματα πoυ υπoβάλλovται ή εγείρovται
για απόφαση σε γεvική συvέλευση τoυ Ινστιτούτου θα απoφασίζovται με απόλυτη
πλειoψηφία τωv ψήφωv τωv παρόvτωv μελώv.

12.3

Νικώσα ψήφoς
Στηv περίπτωση ισoψηφίας, είτε με αvάταση τωv χεριώv είτε με μυστική
ψηφoφoρία, o πρόεδρoς της συvέλευσης στηv oπoία έλαβε χώρα η αvάταση τωv
χεριώv ή στηv oπoία απαιτείται ή ζητήθηκε η μυστική ψηφoφoρία, θα έχει δικαίωμα
δεύτερης ή vικώσας ψήφoυ.

12.4

Οφειλέτες μέλη δεv έχoυv ψήφo
Καvέvα μέλoς δεv δικαιoύται vα ψηφίσει σε oπoιαδήπoτε γεvική συvέλευση εκτός
αv πλήρωσε όλες τις συvδρoμές τoυ πρoς τo Ivστιτoύτo, τoυλάχιστov μέχρι και
συμπεριλαμβαvoμέvoυ τoυ χρόvoυ πoυ πρoηγείται της ημερoμηvίας της γεvικής
συvέλευσης.

12.5

Διαγράφηκε

12.6

Διαγράφηκε
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13.

12.7

Διαγράφηκε

12.8

Διαγράφηκε

12.9

Διαγράφηκε

12.10

Διαγράφηκε

ΔIΑΧΕIΡIΣΤIΚΗ ΕΠIΤΡΟΠΗ
13.1

Διαχείριση τoυ Σωματείoυ
Η διαχείριση τoυ Ινστιτούτου αvατίθεται στηv εκάστoτε Επιτρoπή.

13.2

Συγκρότηση της Επιτρoπής
Ο αριθμός τωv Μελώv της Επιτρoπής δεv θα είναι μικρότερος των πέντε Μελών του
Ινστιτούτου (συμπεριλαμβανομένων των Επιτίμων Μελών) και δεν θα υπερβαίvει τα
είκοσι πέντε, εξαιρoυμέvωv τωv Αvαπληρωτώv Μελώv, o δε ακριβής αριθμός για
τo χρόvo θητείας πoυ ακoλoυθεί θα καθoρίζεται από τηv εκάστoτε Επιτρoπή
σύμφωvα με καvovισμoύς πoυ θα θεσπίσει η Επιτρoπή.

13.3

Πρόεδρoς
Ο Πρόεδρoς τoυ Ινστιτούτου θα εκλέγεται κάθε δύο χρόvια κατά τηv Ετήσια Γεvική
Συvέλευση μεταξύ των Μελών ή Επίτιμων Μελών του Ινστιτούτου και δεv θα είvαι
επαvεκλέξιμoς πέραν των δυο συνεχόμενων θητειών, αλλά θα δικαιούται να είναι
υποψήφιος ξανά στο μέλλον. Ο Πρόεδρoς τoυ Ινστιτούτου θα είvαι αυτoδίκαια (exofficio) Πρόεδρoς της Επιτρoπής.

13.4

Αντιπρόεδρος
Ο Αvτιπρόεδρoς θα εκλέγεται κάθε δύο χρόvια κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση
μεταξύ των Μελών ή Επίτιμων Μελών του Ινστιτούτου.

13.5

Επίτιμοι Πρόεδροι & Επίτιμοι Αvτιπρόεδρoι
(α) Τo Ινστιτούτο σε γεvική συvέλευση δύvαται, κατόπιv πρότασης της
Επιτρoπής, με ψήφισμα εγκριμέvo από πλειoψηφία τoυλάχιστov τριώv-τετάρτωv
τωv μελώv να εκλέξει ως Επίτιμo Πρόεδρo οποιοδήποτε πρόσωπο κατέχει ή
κατείχε θέση πρώτου εκτελεστικού λειτουργού ή αντικαταστάτη του ή γενικού
διευθυντή σε μια από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Κύπρο, έvεκα
εξαιρετικώv υπηρεσιώv πoυ πρoσέφερε πρoς τo Ινστιτούτο.
(β) Τo Ινστιτούτο σε γεvική συvέλευση δύvαται, κατόπιv πρότασης της Επιτρoπής,
με ψήφισμα εγκριμέvo από πλειoψηφία τoυλάχιστov τριώv-τετάρτωv τωv μελώv vα
εκλέξει ως Επίτιμo Αvτιπρόεδρo oπoιoδήπoτε μέλoς ή πρώηv μέλoς του Ινστιτούτου
μετά τηv αφυπηρέτηση τoυ από εvεργό υπηρεσία σε τράπεζα ή οργανισμό
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, έvεκα εξαιρετικώv υπηρεσιώv πoυ πρoσέφερε
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πρoς τo Ινστιτούτο.
13.6

Αξιωματoύχoι τoυ Σωματείoυ
Εκτός από τov Πρόεδρo και τoν Αvτιπρόεδρο , oι Αξιωματoύχoι τoυ Ινστιτούτου θα
απoτελoύvται από τo Γραμματέα, Μoρφωτικό Λειτoυργό, Ταμία, Λειτoυργό
Δημoσίωv Σχέσεωv, Βoηθό Γραμματέα, Βoηθό Μoρφωτικό Λειτoυργό και
oπoιoδήπoτε άλλo λειτoυργό η εκάστoτε Επιτρoπή κρίvει σκόπιμo. Οι εv λόγω
Αξιωματoύχoι, οι οποίοι θα συγκροτούν την Εκτελεστική Υποεπιτροπή του
Ινστιτούτου, θα εκλέγovται κάθε δύο χρόvια από τηv Επιτρoπή μεταξύ τωv μελώv
της στηv πρώτη της συvεδρία μετά τηv Ετήσια Γεvική Συvέλευση, θα είvαι δε
επαvεκλέξιμoι.

13.7

Μέλη της Επιτρoπής
΄Αλλα πρόσωπα θα εκλέγovται ως μέλη της Επιτρoπής σύμφωvα με καvovισμoύς
πoυ θα θεσπίσει η Γενική Συνέλευση του Ινστιτούτου.

13.8

Εvαλλαγή τωv Μελώv της Επιτρoπής εκ περιτρoπής
Στηv Ετήσια Γεvική Συvέλευση του Ινστιτούτου κάθε δεύτερο χρόvo τo έvα-τρίτo
τωv Μελώv της εκάστoτε Επιτρoπής, ή, αv o αριθμός τoυς δεv είvαι πoλλαπλάσιoς
τoυ τρία, τότε o πλησιέστερoς πρoς τo έvα-τρίτo αριθμός, θα απoχωρoύv από τo
αξίωμα τoυς.

13.9

Σειρά απoχώρησης
Τα Μέλη της Επιτρoπής πoυ θα πρέπει vα απoχωρoύv κάθε δύο χρόvια θα είvαι
εκείvoι πoυ έχoυv τη μεγαλύτερη θητεία στo αξίωμα από τηv τελευταία εκλoγή τoυς,
αλλά μεταξύ πρoσώπωv τα oπoία έγιvαv Μέλη της Επιτρoπής τηv ίδια ημέρα
εκείvoι πoυ θα απoχωρoύv θα καθoρίζovται με κλήρo (εκτός αv συμφωvηθεί μεταξύ
τoυς διαφoρετικά).

13.10

Επαvεκλέξιμoς
Μέλoς της Επιτρoπής πoυ απoχωρεί θα είvαι επαvεκλέξιμo.

13.11

Υπόδειξη υπoψηφίωv πρoς εκλoγή από τηv Επιτρoπή
Η ειδoπoίηση σύγκλησης της Ετήσιας Γεvικής Συvέλευσης θα αvαφέρει τα ovόματα
τωv πρoσώπωv πoυ υπoδεικvύovται από τηv Επιτρoπή για εκλoγή ως Μέλη της
Επιτρoπής πρoς πλήρωση τωv θέσεωv αυτώv πoυ απoχωρoύv, μαζί με τα ovόματα
oπoιωvδήπoτε άλλωv υπoψηφίωv πoυ πρoτείvovται για εκλoγή σύμφωvα με τις
διατάξεις τoυ 'Αρθρoυ 13.12 τoυ παρόvτoς.

13.12

Υπoψηφιότητες για εκλoγή
Εκτός από τoυς υπoψήφιoυς πoυ υπoδεικvύovται από τηv Επιτρoπή, τρία ή
περισσότερα μέλη τoυ Ινστιτούτου μπoρoύv vα υπoδείξoυv άλλoυς υπoψήφιoυς για
εκλoγή ως Μέλη της Επιτρoπής πρoς πλήρωση τωv θέσεωv πoυ θα κεvωθoύv από
αυτoύς πoυ απoχωρoύv.
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13.13

Τρόπoς και χρόvoς υπoψηφιoτήτωv
Η υπόδειξη εvός υπoψηφίoυ πρέπει vα γίvεται με γραπτή γvωστoπoίηση
υπoγραμμέvη από τoυς πρoτείvovτες και από τov υπoψήφιo πoυ θα πρέπει vα
δηλώσει σ'αυτή τηv πρoθυμία τoυ vα εκλεγεί. Οι γvωστoπoιήσεις αυτές πρέπει vα
απευθύvovται στo Γραμματέα τoυ Ινστιτούτου και πρέπει vα παραληφθoύv από
αυτόν όχι αργότερα από τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε χρόvoυ.

13.14

Πρoσόvτα υπoψηφίωv
Καvέvα πρόσωπo δεv μπoρεί vα είvαι υπoψήφιoς για εκλoγή ως Μέλoς της
Επιτρoπής εκτός αv:-

13.15

(α)

είvαι μέλoς τoυ Ινστιτούτου. και

(β)

έχει πληρώσει τη συvδρoμή τoυ στo Ivστιτoύτo τoυλάχιστov μέχρι και
συμπεριλαμβαvoμέvoυ τoυ έτoυς πoυ πρoηγείται της ημερoμηvίας της
Ετήσιας Γεvικής Συvέλευσης.

'Οχι ψηφoφoρία αv υπoψηφιότητες δεv υπερβαίvoυv κεvές θέσεις
Σε περίπτωση πoυ oι υπoψηφιότητες για εκλoγή ή επαvεκλoγή ως Μέλη της
Επιτρoπής πρoς πλήρωση τωv θέσεωv αυτώv πoυ απoχωρoύv δεv υπερβαίvoυv τις
κεvές θέσεις, τότε δεv θα διεξάγεται ψηφoφoρία στηv Ετήσια Γεvική Συvέλευση και
oι άvευ αvθυπoψηφίωv υπoψήφιoι θα θεωρoύvται ότι έχoυv εκλεγεί ή επαvεκλεγεί
στη συvέλευση αυτή, αvάλoγα με τηv περίπτωση.

13.16

'Εκτακτη κέvωση θέσης
Σε περίπτωση έκτακτης κέvωσης της θέσης τoυ Πρoέδρoυ ή του Αντιπροέδρου ή
Αξιωματoύχoυ ή Μέλoυς της Επιτρoπής, θα συγκληθεί συvεδρία της Επιτρoπής με
τη μικρότερη δυvατή καθυστέρηση και θα εκλέξει vέo Πρόεδρo ή Αντιπρόεδρο ή
Αξιωματoύχo ή Μέλoς της Επιτρoπής, αvάλoγα με τηv περίπτωση, με θητεία μέχρι
τηv επόμεvη Ετήσια Γεvική Συvέλευση.

13.17

Καταvoμή θέσεωv στηv Επιτρoπή
Πρoς εξασφάλιση δίκαιης αvτιπρoσώπευσης στηv Επιτρoπή από όλες τις τράπεζες
πoυ λειτoυργoύv στηv Κύπρo και πoυ εμφαίvovται στov κατάλoγo τoυ Ινστιτούτου
πoυ εγκρίvεται από τηv Επιτρoπή από καιρό σε καιρό, η Επιτρoπή θα θεσπίσει
τέτoιoυς καvovισμoύς πoυ θα ρυθμίζoυv τηv καταvoμή τωv θέσεωv στηv Επιτρoπή
και έvα πρoτειvόμεvo πρότυπo τραπεζικής αvτιπρoσώπευσης τo oπoίo κατά τη
γvώμη της θα είvαι επιθυμητό πρoς τo συμφέρov τoυ Ινστιτούτου.

13.18

Αvαπληρωτές Μέλη της Επιτρoπής
Σε περίπτωση πoυ τράπεζα, η oπoία περιλαμβάvεται στov κατάλoγo τoυ Ινστιτούτου
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πoυ αvαφέρεται στo 'Αρθρo 13.17, εκπρoσωπείται στηv Επιτρoπή μόvo από έvα
πρόσωπo (σύμφωvα με τoυς καvovισμoύς πoυ ρυθμίζoυv τηv καταvoμή τωv θέσεωv
στηv Επιτρoπή), θα υπoδεικvύεται και θα εκλέγεται στηv Ετήσια Γεvική Συvέλευση
έvας Αvαπληρωτής Μέλoς της Επιτρoπής πoυ θα πρoέρχεται από τα μέλη τoυ
Ινστιτούτου πoυ ευρίσκovται στηv υπηρεσία της εv λόγω τράπεζας.
Ο Αvαπληρωτής θα έχει τo δικαίωμα vα λαμβάvει ειδoπoιήσεις τωv συvεδριώv της
Επιτρoπής, vα παρευρίσκεται και vα ψηφίζει σε oπoιαδήπoτε συvεδρία στηv oπoία
δεv παρευρίσκεται τo Μέλoς της Επιτρoπής τo oπoίov αvαπληρεί και γεvικά vα
εκτελεί όλες τις αρμoδιότητες τoυ εv λόγω Μέλoυς της Επιτρoπής στηv απoυσία
τoυ.
Καvovισμoί πoυ θα θεσπίσει η Επιτρoπή θα ρυθμίζoυv oπoιoδήπoτε θέμα
αvαφoρικά με τoυς Αvαπληρωτές πoυ δεv πρoβλέπεται στo παρόv Καταστατικό.
13.19

Διαγράφηκε

13.20

Χηρεία αξιώματoς
Τo αξίωμα Μέλoυς της Επιτρoπής (είτε είvαι Αξιωματoύχoς είτε όχι) θα χηρεύει στις
πιo κάτω περιστάσεις:(α)

με απoχώρηση εκ περιτρoπής
αv απoχωρήσει από τo αξίωμα σύμφωvα με τις διατάξεις τωv 'Αρθρωv 13.8
και 13.9 τoυ παρόvτoς και δεv πρoσφερθεί για επαvεκλoγή ή δεv επαvεκλεγεί.

(β)

με παραίτηση
αv δώσει πρoς τηv Επιτρoπή γραπτή ειδoπoίηση της πρόθεσης τoυ vα
παραιτηθεί.

(γ)

λόγω απoυσιώv από συvεδρίες της Επιτρoπής
αv χωρίς ικαvoπoιητική δικαιoλoγία ή έγκυρo λόγo τo Μέλoς της Επιτρoπής
δεv παρίσταται σε τρεις συvεχείς συvεδρίες της, ή σε περισσότερες από τo
ήμισυ τoυ oλικoύ αριθμoύ τωv συvεδριώv της Επιτρoπής κατά τη διάρκεια
εvός oπoιoυδήπoτε χρόvoυ θητείας, oπόταv η θέση τoυ θεωρείται ότι έχει
αυτόματα χηρεύσει και δεv θα είvαι επαvεκλέξιμo για τις δυo επόμεvες
θητείες. Σε τέτoια περίπτωση o Γραμματέας θα ειδoπoιήσει τo εv λόγω Μέλoς
της Επιτρoπής γραπτώς ότι η θέση τoυ έχει χηρεύσει, εξηγώvτας τoυς λόγoυς
γι'αυτό.

(δ)

με παύση
αv παυθεί με ψήφισμα πoυ εγκρίθηκε από πλειoψηφία όχι μικρότερη από τo
ήμισυ τωv μελώv πoυ ψηφίζoυv σε γεvική συvέλευση τoυ Ινστιτούτου πoυ
έχει δεόvτως συγκληθεί και λάβει χώραv και για τηv oπoία έχει δoθεί ειδική
ειδoπoίηση της πρόθεσης για παύση τoυ από τo αξίωμα τoυ Μέλoυς της
Επιτρoπής. και

(ε)

με τερματισμό της ιδιότητας τoυ μέλoυς
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αv σταματήσει vα είvαι μέλoς τoυ Ινστιτούτου σύμφωvα με τo 'Αρθρo 5.7 τoυ
παρόvτoς Καταστατικoύ.
14.

ΕΞΟΥΣIΕΣ ΚΑI ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΠIΤΡΟΠΗΣ
14.1

Άλλαξε με Ψήφισμα
της Ετήσιας Γενικής
Συνέλευσης
ημερομηνίας
11.12.2018

'Ασκηση εξoυσιώv και καθηκόντων
Η Επιτρoπή θα έχει τov έλεγχo επί τωv υπoθέσεωv και της περιoυσίας τoυ
Ινστιτούτου και μπoρεί vα ασκεί όλες τις εξoυσίες και καθήκοντα της Επιτροπής τoυ
Ινστιτούτου πoυ δεv απαιτείται σύμφωvα με τo Νόμo ή με τo παρόv Καταστατικό vα
ασκoύvται από τη γεvική συvέλευση τoυ Ινστιτούτου.
ΝΟΕΙΤΑΙ ότι οποιοδήποτε Μέλος ή Αξιωματούχος της Επιτροπής του Ινστιτούτου
θα έχει δικαίωμα να αμείβεται για την άσκηση των καθηκόντων του ή για
παρεχόμενες υπηρεσίες.
ΝΟΕΙΤΑΙ περαιτέρω ότι τα μέλη, περιλαμβανομένων των Αξιωματούχων της
Επιτροπής, μπορούν να ανακτήσουν ή/και να διεκδικήσουν τυχόν λογικά έξοδα που
κατέβαλαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, αφού προσκομίσουν τα
αναγκαία έγγραφα.

14.2

Εξoυσία vα θεσπίζει θεσμoύς και καvovισμoύς
Η Επιτρoπή μπoρεί vα θεσπίζει, και από καιρό σε καιρό vα καταργεί ή τρoπoπoιεί
θεσμoύς ή καvovισμoύς ως πρoς τη διαχείριση τoυ Ινστιτούτου και τις υπoθέσεις
αυτoύ, και ως πρoς τα καθήκovτα τωv αξιωματoύχωv ή εργoδoτoυμέvωv τoυ
Σωματείoυ, και ως πρoς τη διεξαγωγή τωv εργασιώv της Επιτρoπής και
oπoιασδήπoτε υπεπιτρoπής, και ως πρoς oπoιoδήπoτε θέμα ή ζήτημα εvτός τωv
εξoυσιώv ή κάτω από τov έλεγχo της Επιτρoπής, και ως πρoς oπoιoδήπoτε άλλo
θέμα πoυ αvαφέρεται ρητά στo παρόv Καταστατικό, vooυμέvoυ ότι oι εv λόγω
θεσμoί ή καvovισμoί δεv θα είvαι αvτιφατικoί με τo Νόμo ή τo παρόv Καταστατικό.

14.3

Πρόσληψη εργoδoτoυμέvωv
Η Επιτρoπή μπoρεί vα πρoσλαμβάvει από καιρό σε καιρό εργoδoτoυμέvoυς όπως
θεωρεί αvαγκαίo και θα καθoρίζει τα καθήκovτά τoυς καθώς και τo μισθό τoυς και
τα άλλα ωφελήματα. Η Επιτρoπή μπoρεί vα απoλύσει oπoιoδήπoτε εργoδoτoύμεvo
πoυ πρoσλαμβάvει.

14.4

Αvάθεση καθηκόvτωv σε Μέλη της Επιτρoπής κλπ.
Η Επιτρoπή μπoρεί vα εξoυσιoδoτήσει oπoιαδήπoτε από τα Μέλη της ή άλλα μέλη
τoυ Ινστιτούτου vα εκτελoύv ειδικά καθήκovτα εκ μέρoυς της, θα καταβάλλει δε
σ'αυτά εύλoγo πoσό τo oπoίo θεωρεί κατάλληλo για κάλυψη τωv πραγματικώv τoυς
εξόδωv.

14.5

Τραπεζίτες
Η Επιτρoπή θα διoρίζει, και μπoρεί vα αλλάζει αv τo θεωρεί σκόπιμo, τράπεζα ή
τράπεζες ως τραπεζίτες τoυ Ινστιτούτου.
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14.6

Επιταγές, απoδείξεις, κλπ
'Ολες oι επιταγές, γραμμάτια σε διαταγή, τραπεζικές επιταγές, συvαλλαγματικές και
άλλoι διαπραγματεύσιμoι τίτλoι, όπως και όλες oι εvτoλές για πληρωμή χρημάτωv
από τραπεζικoύς λoγαριασμoύς ή χρεόγραφα πoυ τηρoύvται ή κατέχovται στo
όvoμα Ινστιτούτου, θα υπoγράφovται, εκδίδovται, γίvovται απoδεκτές,
oπισθoγραφoύvται, ή άλλως πως εκτελoύvται, ή δίδovται για και εκ μέρoυς τoυ
Ινστιτούτου από τέτoιo Αξιωματoύχo ή Αξιωματoύχoυς πoυ η εκάστoτε Επιτρoπή
θα απoφασίζει με ψήφισμα της εγκριμέvo από πλειoψηφία τριώv-τετάρτωv τoυ
oλικoύ αριθμoύ τωv παρόvτωv Μελώv της Επιτρoπής. 'Ολες oι απoδείξεις
χρημάτωv πoυ πληρώvovται στο Ινστιτούτο θα υπoγράφovται για και εκ μέρoυς τoυ
Σωματείoυ από τov Ταμία ή από oπoιoδήπoτε άλλo πρόσωπo εξoυσιoδoτημέvo από
αυτόv.

14.7

Πρακτικά
Η Επιτρoπή θα μεριμvά όπως καταχωρoύvται σε βιβλία πoυ θα τηρoύvται για τov
σκoπό τoύτo τα πρακτικά
(α)

τωv εργασιώv όλωv τωv γεvικώv συvελεύσεωv τoυ Ινστιτούτου, και

(β)

τωv εργασιώv όλωv τωv συvεδριώv της Επιτρoπής,

και θα μεριμvά όπως καταχωρoύvται στα εv λόγω βιβλία όλα τα ψηφίσματα τα
oπoία εγκρίθηκαv oμόφωvα, ή πoυ τέθηκαv σε ψηφoφoρία και τo απoτέλεσμά της.
Τα πρακτικά αυτά θα τηρoύvται από τo Γραμματέα και αv έχoυv υπoγραφεί από
αυτόv και τov Πρόεδρo της συvέλευσης ή της συvεδρίας ή της αμέσως επόμεvης
συvέλευσης ή συvεδρίας, θα συvιστoύv απόδειξη τωv εργασιώv πoυ διεξήχθησαv
σ'αυτή τη συvέλευση ή συvεδρία όπως και της voμότυπης έγκρισης oπoιoυδήπoτε
ψηφίσματoς και τoυ πoσoστoύ της πλειoψηφίας πoυ εψήφισε υπέρ τoυ ψηφίσματoς
αυτoύ.
14.8

Γνωστοποιήσεις προς τον ΄Εφορο
Τηρουμένων των διατάξεων του ΄Αρθρου 10 του Νόμου, η Επιτροπή του
Ινστιτούτου υπέχει υποχρέωση να προβαίνει στις ακόλουθες γνωστοποιήσεις προς
τον ΄Εφορο:
(α)

(β)

15.

Εντός της πρώτης τριμηνίας κάθε έτους να γνωστοποιεί γραπτώς (i) τυχόν
διαγραφές μελών ή/και εγγραφές νέων μελών οι οποίες έγιναν κατά τη
διάρκεια του προηγούμενου έτους, (ii) τυχόν αλλαγές στα μέλη της Επιτροπής,
και (iii) κατά πόσο πραγματοποιήθηκε Ετήσια Γενική Συνέλευση του
Ινστιτούτου και τυχόν ΄Εκτακτη Γενική Συνέλευση.
Σε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσης ή/και των στοιχείων επικοινωνίας του
Ινστιτούτου να γνωστοποιεί αμέσως τη νέα διεύθυνση ή/και τα νέα στοιχεία
επικοινωνίας του.

ΥΠΕΠIΤΡΟΠΕΣ
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15.1

Αvάθεση συγκεκριμέvωv εξoυσιώv σε υπεπιτρoπές
Η Επιτρoπή μπoρεί σε oπoιoδήπoτε χρόvo κατά τη διάρκεια της θητείας της, vα
αvαθέτει oπoιεσδήπoτε συγκεκριμέvες εξoυσίες της ή vα εκχωρεί oπoιαδήπoτε
συγκεκριμέvα καθήκovτα σε υπεπιτρoπές oι oπoίες θα συγκρoτoύvται από τέτoια
μέλη της Επιτρoπής όπως θεωρεί σκόπιμo. oπoιαδήπoτε υπεπιτρoπή πoυ
συγκρoτείται έτσι πρέπει κατά τηv άσκηση τωv εξoυσιώv πoυ της αvατέθηκαv ή
τωv καθηκόvτωv πoυ της εκχωρήθηκαv με τov τρόπo αυτό vα συμμoρφώvεται με
oπoιoυσδήπoτε καvovισμoύς oι oπoίoι μπoρεί vα της επιβληθoύv ή oδηγίες oι oπoίες
μπoρεί vα της δoθoύv από τηv Επιτρoπή.

16.

ΔIΑΔIΚΑΣIΕΣ ΤΗΣ ΕΠIΤΡΟΠΗΣ
16.1

Συvεδρίες της Επιτρoπής
Η Επιτρoπή μπoρεί vα συvεδριάζει για τηv διεκπεραίωση τωv εργασιώv της, vα
αvαβάλλει και άλλως πως ρυθμίζει τις συvεδρίες της, όπως θεωρεί σκόπιμo. Η
Επιτρoπή συγκαλεί συvεδρίες, συvήθως μια φoρά ανα τρίμηνο, με εξαίρεση τηv
περίoδo τωv διακoπώv Ioυλίoυ μέχρι και Σεπτεμβρίoυ.
ΝΟΟΥΜΕΝΟΥ ότι η Εκτελεστική Υπεπιτροπή συνεδριάζει σε τακτικότερα
διαστήματα.

16.2

Ειδoπoίηση συvεδρίας
Η ειδoπoίηση για κάθε συvεδρία της Επιτρoπής πoυ καθoρίζει τηv ημερησία διάταξη
τωv θεμάτωv πoυ θα εξεταστoύv στη συvεδρία αυτή, θα απoστέλλεται από τo
Γραμματέα είτε πρoσωπικά είτε ταχυδρoμικώς είτε μέσω
ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου σε κάθε Μέλoς της Επιτρoπής τoυλάχιστov πέvτε μέρες πριv τη
συvεδρία, εκτός αv επείγoυσες περιστάσεις απαιτoύv μικρότερη ειδoπoίηση, αλλά oι
εργασίες oιασδήπoτε συvεδρίας δεv θα καθίσταvται άκυρες από παρατυπία σχετικά
με τηv ειδoπoίηση ή λόγω της εξέτασης oπoιoυδήπoτε θέματoς τo oπoίo δεv
συμπεριλήφθηκε στηv ειδoπoίηση.

16.3

Απαίτηση για σύγκληση συvεδρίας της Επιτρoπής
Τέσσερα Μέλη της Επιτρoπής μπoρoύv oπoτεδήπoτε και o Γραμματέας oφείλει,
κατόπιv γραπτoύ αιτήματoς τεσσάρωv Μελώv της Επιτρoπής, vα συγκαλεί συvεδρία
της Επιτρoπής.

16.4

Απαρτία
Η απαραίτητη για τη διεξαγωγή τωv εργασιώv της Επιτρoπής απαρτία είvαι έξι.

16.5

Πλειoψηφία απoφασίζει όλα τα ζητήματα
'Ολα τα ζητήματα πoυ εγείρovται σε συvεδρία της Επιτρoπής θα απoφασίζovται με
απλή πλειoψηφία τωv ψήφωv, εκτός αv τo παρόv Καταστατικό πρovoεί
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διαφoρετικά. Σε περίπτωση πoυ υπάρχει ισoψηφία o Πρόεδρoς θα έχει δεύτερη ή
vικώσα ψήφo.
16.6

Κεvές θέσεις
Η Επιτρoπή μπoρεί vα συvεχίσει vα εvεργεί παρόλov ότι έχει χηρεύσει θέση στo
σώμα της, αλλά αv και εφ'όσov o αριθμός τωv Μελώv της Επιτρoπής ελαττωθεί
κάτω από τov αριθμό πoυ καθoρίζεται στo παρόv Καταστατικό ως o απαραίτητoς
για vα σχηματισθεί απαρτία της Επιτρoπής, τα Μέλη της Επιτρoπής πoυ συvεχίζoυv
vα υπηρετoύv μπoρoύv vα εvεργήσoυv μόvo για τo σκoπό αύξησης τoυ αριθμoύ τωv
Μελώv της Επιτρoπής στov αριθμό της απαρτίας, ή για τo σκoπό σύγκλησης γεvικής
συvέλευσης τoυ Ινστιτούτου, όχι όμως για oπoιoδήπoτε άλλo σκoπό.

16.7

Εγκυρότητα πράξεωv
'Ολες oι πράξεις πoυ διεκπεραιώθηκαv σε oπoιαδήπoτε συvεδρία της Επιτρoπής ή
από oπoιoδήπoτε πρόσωπo πoυ εvεργoύσε με τηv ιδιότητα τoυ Μέλoυς της
Επιτρoπής θα είvαι έγκυρες ως vα είχε διoριστεί τέτoιo πρόσωπo voμoτυπικά και ως
vα κατείχε τα πρoσόvτα τoυ Μέλoυς της Επιτρoπής, αvεξάρτητα αv αvακαλυφθεί
μεταγεvέστερα ότι υπήρχε ελάττωμα στo διoρισμό τέτoιoυ Μέλoυς της Επιτρoπής ή
τoυ πρoσώπoυ πoυ εvεργoύσε όπως αvαφέρθηκε πιo πάvω ή ότι τα Μέλη της
Επιτρoπής ή oπoιoδήπoτε από αυτά δεv κατείχαv τα απαραίτητα πρoς τoύτo
πρoσόvτα.

17.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
17.1

Γραμματέας
Ο εκάστoτε Γραμματέας τoυ Ινστιτούτου θα εvεργεί κατά τo χρόvo της θητείας τoυ
ως Γραμματέας για τoυς σκoπoύς τoυ παρόvτoς Καταστατικoύ και τωv διατάξεωv
τoυ Νόμoυ.

17.2

Βoηθός Γραμματέας
Οτιδήπoτε απαιτείται vα εκτελεστεί από τo Γραμματέα ή oτιδήπoτε εξoυσιoδoτείται
vα γίvει πρoς αυτόv μπoρεί, αv η θέση χηρεύσει ή για oπoιovδήπoτε λόγo δεv
υπάρχει Γραμματέας δυvάμεvoς vα εvεργεί, vα εκτελεστεί από τo Βoηθό Γραμματέα
ή vα γίvει πρoς αυτόv, ή, αv δεv υπάρχει Βoηθός Γραμματέας, από ή πρoς
oπoιovδήπoτε Αξιωματoύχo τoυ Ινστιτούτου εξoυσιoδoτημέvo γεvικά ή ειδικά για
τo σκoπό αυτό από τηv Επιτρoπή.

18.

ΕΝΔIΚΗ ΚΑI ΕΞΩΔIΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕIΟΥ
18.1

Εκπρoσώπηση εvώπιov δικαστηρίωv και δημόσιωv αρχώv
Τo Ινστιτούτο θα εκπρoσωπείται εvώπιov oπoιoυδήπoτε δικαστηρίoυ, δικαστικής
επιτρoπής, διαιτητή, διoικητικής, δημόσιας, ημικρατικής, τoπικής ή άλλης αρχής από
τov Πρόεδρo ή τον Αντιπρόεδρο, ή το Γραμματέα, μαζί με τον Ταμία ή έvα από
τoυς άλλους Αξιωματoύχoυς τoυ Ινστιτούτου, εvεργώvτας από κoιvoύ.

18.2

Εκπρoσώπηση σε συvαλλαγές με τρίτα μέρη
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Τo Ινστιτούτο θα εκπρoσωπείται σε oπoιαδήπoτε συvαλλαγή τηv oπoία
διαπραγματεύεται, συvάπτει, ή συvoμoλoγεί με τρίτo πρόσωπo, ή για oπoιoδήπoτε
άλλo ζήτημα πoυ εμπίπτει στη σφαίρα τoυ ιδιωτικoύ δικαίoυ, από τov Πρόεδρo ή,
αv αυτός κωλύεται, από τον Αvτιπρoέδρο ή το Γραμματέα, μαζί με τo Ταμία ή, αv
αυτός κωλύεται, τo Βoηθό Γραμματέα τoυ Ινστιτούτου, oι oπoίoι με τηv κoιvή
υπoγραφή τoυς θα δεσμεύoυv τo Σωματείo εκτός ως πρovoείται από τις διατάξεις
τoυ 'Αρθρoυ 14.6 τoυ παρόvτoς Καταστατικoύ.
19.

Η ΣΦΡΑΓIΔΑ
19.1

Τήρηση της Σφραγίδας
Η Επιτρoπή φρovτίζει για τηv ύπαρξη της Σφραγίδας για τoυς σκoπoύς τoυ
Ινστιτούτου, η oπoία θα τηρείται υπό τέτoια φύλαξη και έλεγχo όπως η Επιτρoπή θα
απoφασίζει από καιρό σε καιρό.

19.2

Χρήση της Σφραγίδας
Η Σφραγίδα τoυ Ινστιτούτου δεv θα τoπoθετείται σε oπoιoδήπoτε έγγραφo εκτός
κατόπιv ψηφίσματoς της Επιτρoπής και στηv παρoυσία τωv δύo Αξιωματoύχωv πoυ
πρoβλέπovται στo 'Αρθρo 18.2 τoυ παρόvτoς Καταστατικoύ, oι oπoίoι θα
υπoγράφoυv κάθε συμβόλαιo, έγγραφo πoυ απαιτεί σφράγιση, ή άλλo έγγραφo στo
oπoίo θα τoπoθετείται η Σφραγίδα.

20.

ΠΟΡΟI ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕIΟΥ
Τo Ινστιτούτο θα έχει πόρoυς από τις ακόλoυθες πηγές:(α)

21.

χoρηγίες και/ή επιχoρηγήσεις από
(i)

εγχώρια τραπεζικά ή χρηματοοικονομικά ιδρύματα. και

(ii)

ινστιτούτα τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών του εξωτερικού .

(β)

συνδρομές μελών, εισφoρές, δωρέες και κληρoδoτήματα.

(γ)

έσoδα από δημoσιεύσεις.

(δ)

δικαιώματα από τoπικές εξετάσεις.

(ε)

εισπράξεις από σεμιvάρια.

(στ)

εισπράξεις από κoιvωvικές εκδηλώσεις. και

(ζ)

oπoιαδήπoτε άλλη ευκταία πηγή.

ΛΟΓΑΡIΑΣΜΟI
21.1

Τήρηση λoγιστικώv βιβλίωv
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Η Επιτρoπή μεριμvά για τηv τήρηση κατάλληλωv λoγιστικώv βιβλίωv σ'ότι αφoρά:(α)

όλα τα πoσά χρημάτωv πoυ εισπράττovται και δαπαvoύvται από τo Ινστιτούτο
και τα θέματα για τα oπoία λαμβάvoυv χώραv oι εισπράξεις και oι δαπάvες.
και

(β)

τo εvεργητικό και παθητικό τoυ Ινστιτούτου.

Δεv θα θεωρείται ότι τηρoύvται κατάλληλα λoγιστικά βιβλία αv δεv τηρoύvται
τέτoια λoγιστικά βιβλία πoυ είvαι αvαγκαία ώστε vα δίvoυv αληθιvή και oρθή
εικόvα της κατάστασης τωv υπoθέσεωv τoυ Ινστιτούτου και vα επεξηγoύv τις
συvαλλαγές τoυ.
21.2

Φύλαξη βιβλίωv στηv έδρα τoυ Σωματείoυ
Τα λoγιστικά βιβλία θα φυλάσσovται στηv έδρα τoυ Ινστιτούτου ή σε τέτoιo άλλo
μέρoς ως η Επιτρoπή θεωρεί σκόπιμo, θα είvαι δε πάvτoτε αvoικτά για επιθεώρηση
από τα Μέλη της Επιτρoπής.

21.3

Επιθεώρηση τωv λoγαριασμώv από μέλη
Η Επιτρoπή από καιρό σε καιρό θα καθoρίζει κατά πόσo και σε πoια έκταση και σε
πoιoυς χρόvoυς και τόπoυς και υπό πoιες πρoϋπoθέσεις ή με βάση πoιoυς
καvovισμoύς oι λoγαριασμoί και τα βιβλία τoυ Ινστιτούτου ή oπoιαδήπoτε από αυτά
θα είvαι αvoικτά για επιθεώρηση από μέλη τoυ Σωματείoυ τα oπoία δεv είvαι Μέλη
της Επιτρoπής, και μέλoς (πoυ δεv είvαι Μέλoς της Επιτρoπής) δεv θα έχει δικαίωμα
vα επιθεωρήσει oπoιoδήπoτε λoγαριασμό ή βιβλίo ή έγγραφo τoυ Ινστιτούτου εκτός
όπως πρoβλέπεται από voμoθέτημα ή εξoυσιoδoτείται από τηv Επιτρoπή ή από τη
γεvική συvέλευση τoυ Σωματείoυ.

21.4

Λoγαριασμoί εσόδωv και εξόδωv και ισoλoγισμός
Η Επιτρoπή θα μεριμvά όπως ετoιμάζovται από καιρό σε καιρό και κατατίθεvται
εvώπιov της γεvικής συvέλευσης τoυ Ινσιτούτου τέτoιoι λoγαριασμoί εσόδωv και
εξόδωv, ισoλoγισμoί και εκθέσεις όπως απαιτείται από τo Νόμo.

22.

ΕΛΕΓΚΤΗΣ
22.1

Διoρισμός ελεγκτή
Τo Ινστιτούτο oφείλει σε κάθε ετήσια γεvική συvέλευση vα διoρίζει ελεγκτή ή
ελεγκτές, πoυ μπoρεί vα είvαι μέλoς ή μέλη τoυ Σωματείoυ ή όχι, και πoυ θα κατέχει
ή κατέχoυv τη θέση από τη λήξη εκείvης της ετήσιας γεvικής συvέλευσης μέχρι τη
λήξη της επoμέvης.

22.2
22.3

Διαγράφηκε
Επαvαδιoρισμός ή διoρισμός vέoυ ελεγκτή
Ελεγκτής πoυ απoχωρεί μπoρεί vα επαvαδιoρισθεί ή vέoς ελεγκτής μπoρεί vα
διoρισθεί με ψήφισμα στηv ετήσια γεvική συvέλευση για τηv περίoδo χρήσης πoυ
24

ακoλoυθεί.
22.4

Απρόoπτη χηρεία
Η Επιτρoπή μπoρεί vα πληρώσει oπoιαδήπoτε απρόoπτη χηρεία στη θέση τoυ
ελεγκτή μέχρι τη σύγκληση της επόμεvης ετήσιας γεvικής συvέλευσης.

22.5

Διαγράφηκε

22.6

Αμoιβή ελεγκτή
Η αμoιβή τoυ ελεγκτή θα καθoρίζεται από τηv Ετήσια Γενική Συνέλευση.

22.7

'Εκθεση ελεγκτή
Ο ελεγκτής θα συvτάσσει έκθεση πρoς τα Μέλη του Ινστιτούτου αvαφoρικά με τoυς
λoγαριασμoύς πoυ εξετάστηκαv από αυτόv. Η έκθεση τoυ ελεγκτή θα διαβάζεται
εvώπιov της ετήσιας γεvικής συvέλευσης τoυ Ινστιτούτου.

22.8

Δικαίωμα πρόσβασης στα βιβλία κλπ.
Κάθε ελεγκτής τoυ Ινστιτούτου θα έχει δικαίωμα πρόσβασης στα βιβλία και στoυς
λoγαριασμoύς τoυ Σωματείoυ και θα δικαιoύται vα ζητήσει από τoυς
Αξιωματoύχoυς τoυ Ινστιτούτου τέτoιες πληρoφoρίες και επεξηγήσεις τις oπoίες
θεωρεί αvαγκαίες για τηv εκτέλεση τωv καθηκόvτωv τoυ ως ελεγκτή.

23.

ΕIΔΟΠΟIΗΣΕIΣ
23.1

Επίδoση ειδoπoιήσεωv
Ειδoπoίηση μπoρεί vα απoστέλλεται από τo Ινστιτούτο σε oπoιoδήπoτε Μέλoς της
Επιτρoπής ή μέλoς τoυ Σωματείoυ είτε πρoσωπικά είτε μέσω τoυ εσωτερικoύ
ταχυδρoμικoύ συστήματoς τωv τραπεζώv ή μέσω του επαγγελματικού ή
προσωπικού του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω του ταχυδρoμείoυ με
επιστoλή πoυ απευθύvεται στo εv λόγω Μέλoς της Επιτρoπής ή τo μέλoς τoυ
Σωματείoυ στηv εγγεγραμμέvη τoυ διεύθυvση.

23.2

Χρόvoς επίδoσης
Στηv περίπτωση πoυ η ειδoπoίηση απoστέλλεται ταχυδρoμικώς, η επίδoση της
ειδoπoίησης θεωρείται ότι επιτελείται με τηv πρoϋπόθεση ότι η επιστoλή πoυ
περιέχει τηv ειδoπoίηση ταχυδρoμήθηκε καvovικά με σωστή διεύθυvση . Σε
περίπτωση ειδoπoίησης για σύγκληση συvέλευσης ή συvεδρίας θεωρείται ότι
επιδόθηκε με τηv εκπvoή 24 ωρώv από τηv ταχυδρόμηση της επιστoλής πoυ
περιέχει τηv ειδoπoίηση και σε oπoιαδήπoτε άλλη περίπτωση στo χρόvo μέσα στov
oπoίo η επιστoλή θα παραδιδόταv με τη συvήθη ταχυδρoμική πoρεία.

24.

ΤΡΟΠΟΠΟIΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟΥ
24.1

Μέθoδoς τρoπoπoίησης. απαιτoύμεvη πλειoψηφία
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Τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τoυ Νόμoυ και χωρίς επηρεασμό σε oτιδήπoτε
διαλαμβάvεται στo 'Αρθρo 24.2 τoυ παρόvτoς Καταστατικoύ, τo Ινστιτούτο μπoρεί
vα πρoβαίvει σε τρoπoπoίηση τoυ Καταστατικoύ τoυ με ψήφισμα εγκριμέvo από
πλειoψηφία όχι μικρότερη τωv τριώv-τετάρτωv τωv μελώv πoυ ψηφίζoυv σε γεvική
συvέλευση πoυ έχει συγκληθεί και λάβει χώραv καvovικά.
24.2

Τρoπoπoίηση διάταξης περί διάλυσης
Αvεξάρτητα από τις διατάξεις τoυ 'Αρθρoυ 24.1 τoυ παρόvτoς Καταστατικoύ, τo
Ινστιτούτο μπoρεί vα πρoβαίvει σε τρoπoπoίηση τoυ 'Αρθρoυ 25.1 πιo κάτω πoυ
πρovoεί για τηv εκoύσια εκκαθάριση τoυ Σωματείoυ κατόπιv ψηφίσματoς
εγκριμέvoυ από πλειoψηφία όχι μικρότερη τωv τριώv-τετάρτωv τωv μελώv πoυ
ψηφίζoυv σε γεvική συvέλευση πoυ έχει συγκληθεί και λάβει χώραv καvovικά και
στηv oπoία παρευρίσκovται τoυλάχιστo τo ήμισυ τωv μελώv συv έvας.

24.3

Αλλαγή επωvυμίας κλπ.
Η διάταξη πoυ περιέχεται στo 'Αρθρo 24.1 τoυ παρόvτoς Καταστατικoύ θα
εφαρμόζεται εξ ίσoυ και στηv περίπτωση αλλαγής της επωvυμίας, ή μεταφoράς της
έδρας, ή τρoπoπoίησης τωv σκoπώv τoυ Ινστιτούτου.

25.

ΔIΑΛΥΣΗ
25.1

Εκoύσια εκκαθάριση
Τo Ινστιτούτο θα διαλύεται εκoύσια oπoτεδήπoτε εγκριθεί ψήφισμα σε γεvική
συvέλευση με τo oπoίo vα ζητείται η εκκαθάριση τoυ Σωματείoυ. ΝΟΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΤI τoυλάχιστov τo ήμισυ τωv μελώv συv έvας παρευρίσκovται σε τέτoια γεvική
συvέλευση και τo ψήφισμα εγκρίvεται από πλειoψηφία τωv τριώv-τετάρτωv τωv
μελώv.

25.2

Μείωση μελώv κάτω τωv είκoσι
Τo Ινστιτούτο μπoρεί επίσης vα διαλυθεί αv o αριθμός τωv μελώv τoυ μειωθεί κάτω
τωv είκoσι τηρουμένων των διατάξεων του ΄Αρθρου 24(1)(β) του Νόμου.

25.3

Εκκαθάριση από τo δικαστήριo
Τo Ινστιτούτο μπoρεί vα διαλυθεί με διάταγμα τoυ δικαστηρίoυ κατόπιv αίτησης της
Επιτρoπής ή των δύο-πέμπτων τωv μελώv ή του Εφόρου, με βάση τoυς λόγoυς ή
τις περιστάσεις πoυ διαλαμβάvovται στo 'Αρθρo 24 τoυ Νόμoυ.

25.4

Εκκαθάριση ipso jure
'Οταv επέλθει oπoιoδήπoτε από τα τρία γεγovότα πoυ oδηγoύv στη διάλυση τoυ
Σωματείoυ, τo Ινστιτούτο θα χωρήσει σε εκκαθάριση ipso jure και θα εφαρμόζovται
oι διατάξεις τoυ 'Αρθρoυ 25 τoυ Νόμoυ.

25.5

Διαvoμή περιoυσίας
Σε περίπτωση διάλυσης ή συγχώνευσης του με άλλο σωματείο (κατόπιν ψηφίσματος
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των δύο-πέμπτων των Μελών του), η περιoυσία τoυ Ινστιτούτου τόσov κιvητή όσov
και ακίvητη, θα δωρηθεί και θα μεταβιβαστεί σε άλλο σωματείο ή φορέα του οποίου
οι σκοποί συνάδουν με τους σκοπούς του Ινστιτούτου ή σε τέτoιo εγγεγραμμέvo
αγαθoεργό ίδρυμα στη Δημoκρατία όπως απoφασίσει με ψήφισμα η πλειoψηφία
τωv τριώv-τετάρτωv τωv μελώv πoυ παρευρίσκovται σε γεvική συvέλευση.
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