ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ
Αποφασίζεται όπως τροποποιηθεί το Καταστατικό της Εταιρείας ως ακολούθως:
1.

Τηρουμένων των παραγράφων 2 και 3 πιο κάτω, όπως τροποποιηθεί το Καταστατικό
της Εταιρείας ως ακολούθως:
Α.

Όπως διαγραφεί η όγδοη παράγραφος του Κανονισμού 1 και αντικατασταθεί
με την ακόλουθη νέα παράγραφο :

Κάθε φορά όπου στους κανονισμούς αυτούς αναφέρεται ότι κάποια ενέργεια του
Επιμελητηρίου Αμμοχώστου πρέπει να γίνεται με γραπτό τρόπο, η πρόνοια αυτή
πρέπει να ερμηνεύεται ότι σημαίνει ότι η γραπτή αυτή ενέργεια, εκτός και αν ρητά
αναφέρεται το αντίθετο, μπορεί να γίνει με εκτύπωση, λιθογραφικά, φωτογραφικά, με
τη μέθοδο της φωτοτυπίας, τηλεομοιοτυπικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με
οποιονδήποτε άλλο τρόπο ο οποίος χρησιμοποιείται για την εκτύπωση ή την
αναπαραγωγή λέξεων ή κειμένων. Εκτός και αν απαιτείται άλλη ερμηνεία τα άρθρα
των Κανονισμών πρέπει να ερμηνεύονται σε συσχετισμό με τις διατάξεις του Νόμου,
και οι λέξεις και εκφράσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στα άρθρα αυτά θα
θεωρούνται ότι έχουν την ίδια έννοια όπως και στον Νόμο.
Β.

Όπως προστεθεί μετά τον Κανονισμό 4 ο ακόλουθος νέος Κανονισμός

4A:

«4Α. Το Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Αμμοχώστου δύναται, με απόφαση του η
οποία λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία όλων των μελών του Συμβουλίου που
υπηρετούν κατά την συγκεκριμένη περίοδο και έχουν δικαίωμα ψήφου, να παύσει
οποιοδήποτε μέλος του
Επιμελητηρίου Αμμοχώστου το οποίο επιδεικνύει
ανάρμοστη και απρεπή συμπεριφορά.»
Γ.

Όπως προστεθεί στον Κανονισμό 22 η ακόλουθη νέα παράγραφος :

Νοείται ότι τα νέα μέλη που εγγράφονται μέσα σε περίοδο έξι μηνών που
προηγούνται της ημερομηνίας Εκλογικής Συνέλευσης δεν θα έχουν δικαίωμα ψήφου.
Δ.

Όπως διαγραφεί η πρώτη παράγραφος του Κανονισμού 25 και αντικατασταθεί
από την ακόλουθη νέα παράγραφο :

Η επιστολή με την οποία γίνεται κάποιος πληρεξούσιος και το πληρεξούσιο έγγραφο
ή το έγγραφο άλλης ενδεχομένης εξουσίας η οποία το υπογράφει ή επίσημο
πιστοποιημένο αντίγραφο του πληρεξουσίου εγγράφου πρέπει να κατατίθεται στο
εγγεγραμμένο γραφείο του Επιμελητηρίου Αμμοχώστου ή σε οποιοδήποτε άλλο τόπο
ο οποίος ορίζεται για το σκοπό αυτό με τη γνωστοποίηση για τη σύγκληση της
Συνέλευσης. Η κατάθεση αυτή πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες
πριν από το χρόνο τον ορισμένο για τη σύγκληση της Συνέλευσης, έναντι απόδειξης
παραλαβής η οποία υπογράφεται από τον Γραμματέα του Επιμελητηρίου και η οποία
βεβαιώνει ότι το πληρεξούσιο που κατατέθηκε είναι έγκυρο.
Ε.

Όπως διαγραφεί η παράγραφος 5 του Κανονισμού 29 (α) και αντικατασταθεί
με την ακόλουθη νέα παράγραφο :
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-2Ο κάθε Πρόεδρος του Συμβουλίου, αμέσως μετά τη λήξη της θητείας του ή την
αποχώρηση του από την Προεδρία, θα είναι “ex-officio” μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Αμμοχώστου για μία ή δύο συνεχείς περιόδους των
τριών χρόνων η κάθε μία, ανάλογα με την διάρκεια της θητείας του Προέδρου, με
πλήρη δικαιώματα. Επι πλέον, οι Επίτιμοι Πρόεδροι και όλοι οι πρώην Πρόεδροι του
ΕΒΕΑ, μπορούν να παρακάθονται στις συνεδρίες του Συμβουλίου του Επιμελητηρίου
Αμμοχώστου με συμβουλευτική ιδιότητα.
Ζ.

Όπως διαγραφεί η παράγραφος 7 του Κανονισμού 29 (α) και αντικατασταθεί
με την ακόλουθη νέα παράγραφο :

Νοείται ότι τουλάχιστον δύο (2) μέλη του Συμβουλίου τα οποία εκλέγονται κάθε τρία
χρόνια, θα εκλέγονται από κάθε ένα από τα τμήματα του Εμπορίου, της Βιομηχανίας,
των Υπηρεσιών και του Τουρισμού. Τα λοιπά μέλη μπορούν να εκλέγονται από
οιονδήποτε Τμήμα.
Η.

Όπως διαγραφεί η πρώτη παράγραφος του Κανονισμού 29 (β) και
αντικατασταθεί με την ακόλουθη νέα παράγραφο :

Οι υποψηφιότητες για την εκλογή μελών του Συμβουλίου, πρέπει να υποβάλλονται
τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν τον καθορισμένο για τη Συνέλευση χρόνο στη
Γραμματεία του Επιμελητηρίου. Οι υποψηφιότητες πρέπει να είναι γραπτές και να
υποστηρίζονται ή/και προτείνονται από δύο Μέλη του Επιμελητηρίου Αμμοχώστου.
Ο/η υποψήφιος/α πρέπει να είναι Μέλος του Επιμελητηρίου Αμμοχώστου και
πρέπει να υπογράφει το έγγραφο της υποψηφιότητάς του δηλώνοντας ότι τη δέχεται.
Στο έγγραφο υποβολής υποψηφιότητας πρέπει να ορίζεται από τον υποψήφιο το
Τμήμα στο οποίο ανήκει και για το οποίο θέτει υποψηφιότητα.
Θ.
Όπως διαγραφεί ο Κανονισμός 29(δ) και αντικατασταθεί από τον ακόλουθο
Κανονισμό 29(δ):
«Σε περίπτωση κατά την οποία μέλος του Επιμελητηρίου Αμμοχώστου, κατά την
ημέρα της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης έχει το αξίωμα του Προέδρου ή
Αντιπροέδρου του Συμβουλίου του ΚΕΒΕ και ένεκα της ιδιότητάς του αυτής έχει
στερηθεί του δικαιώματος να είναι μέλος του Συμβουλίου του Επιμελητηρίου
Αμμοχώστου και μέλος του ΚΕΒΕ, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Καταστατικού του
ΚΕΒΕ, το μέλος αυτό θα μπορεί να είναι υποψήφιο για εκλογή σαν μέλος του
Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Αμμοχώστου και μέλος του ΚΕΒΕ. Οι ιδιότητες
αυτές δεν θεωρούνται ασυμβίβαστες με το αξίωμα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου
του Συμβουλίου του ΚΕΒΕ όσον αφορά το χρονικό διάστημα το οποίο μεσολαβεί
μεταξύ αυτής της εκλογής και της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΚΕΒΕ.»
Ι.

Όπως διαγραφεί η πρώτη παράγραφος του Κανονισμού 30(1) και
αντικατασταθεί από την ακόλουθη νέα παράγραφο:

«Μέσα σε δέκα μέρες ή και σε μικρότερο, αν είναι δυνατό, χρονικό διάστημα, από τη
σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, τα Μέλη του Συμβουλίου, όπως
αναφέρονται στο άρθρο 29(α) παράγραφος 1, θα συνέρχονται σε Συνεδρία για να
εκλέξουν τον Πρόεδρο, πέντε Αντιπροέδρους και τον Επίτιμο Γραμματέα για την
περίοδο της θητείας τους.»
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-3Κ.

Όπως διαγραφεί η όγδοη παράγραφος του Κανονισμού 30(1) και
αντικατασταθεί από την ακόλουθη νέα παράγραφο:

«Οι Αντιπρόεδροι του Επιμελητηρίου Αμμοχώστου είναι πέντε. Πρέπει δε να
προέρχονται ένας από το Εμπορικό τμήμα, ένας από το Βιομηχανικό, ένας από το
τμήμα των Υπηρεσιών και ένας από το Τμήμα του Τουρισμού. Ο πέμπτος
Αντιπρόεδρος ο οποίος θα ασχολείται με τα θέματα οικονομίας γενικότερα και ο
οποίος επίσης θα αναλαμβάνει καθήκοντα εποπτείας των οικονομικών του
Επιμελητηρίου Αμμοχώστου (ο «Αντιπρόεδρος Οικονομικών») θα προέρχεται από
οποιοδήποτε από τα πιο πάνω τμήματα και θα εκλέγεται όπως προβλέπεται στο
άρθρο 30(1) πιο πάνω.»
Λ.

Όπως προστεθεί μετά τον Κανονισμό 30 ο ακόλουθος νέος Κανονισμός 30A:

«30A. Τα μέλη του Συμβουλίου θα είναι αυτόματα και μέλη του Εκλεκτορικού
Σώματος του ΚΕΒΕ. Νοείται ότι στις περιπτώσεις όπου ο αριθμός μελών του
Συμβουλίου είναι μικρότερος από τον αριθμό των μελών του Εκλεκτορικού Σώματος
που αναλογούν στο Επιμελητήριο Αμμοχώστου δυνάμει του Καταστατικού του
ΚΕΒΕ, τότε το Συμβούλιο με απόφασή του θα συμπληρώνει τον αριθμό αυτό με μέλη
του Επιμελητηρίου Αμμοχώστου και θα γνωστοποιεί γραπτώς στο ΚΕΒΕ τέτοια
συμπληρωματικά μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος του ΚΕΒΕ. Νοείται επίσης ότι
στις περιπτώσεις όπου ο αριθμός μελών του Συμβουλίου είναι μεγαλύτερος από τον
αριθμό των μελών του Εκλεκτορικού Σώματος που αναλογούν στο Επιμελητήριο
Αμμοχώστου δυνάμει του Καταστατικού του ΚΕΒΕ, τότε τα μέλη του Συμβουλίου
που θα συμμετέχουν ως μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος θα καθορίζονται από το
Συμβούλιο με απόφασή του και το Συμβούλιο θα γνωστοποιεί γραπτώς στο ΚΕΒΕ
τέτοια μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος του ΚΕΒΕ.»
Μ.

Όπως προστεθεί στο τέλος του Κανονισμού 35(1)(δ) η λέξη «ή» και όπως
προστεθεί μετά τον Κανονισμό 35(1)(δ) η ακόλουθη νέα παράγραφος
35(1)(ε):

«(ε) παύεται λόγω ανάρμοστης και απρεπούς συμπεριφοράς, με απόφαση του
Συμβουλίου η οποία λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία όλων των μελών του
Συμβουλίου που υπηρετούν κατά την συγκεκριμένη περίοδο και έχουν δικαίωμα
ψήφου. Νοείται ότι, το μέλος του Συμβουλίου το οποίο είναι προτεινόμενο για παύση
λόγω ανάρμοστης και απρεπούς συμπεριφοράς, δεν θα έχει δικαίωμα ψήφου στην
σχετική συνεδρία του Συμβουλίου για παύση του εν λόγω μέλους.»
Ν.

Όπως η πρώτη παράγραφος του Κανονισμού 35(3) διαγραφεί και
αντικατασταθεί με την ακόλουθη νέα παράγραφο:

«Μέλος του Συμβουλίου το οποίο εκπίπτει από το αξίωμά του σύμφωνα με τις
παραγράφους (1)α, β, γ, δ, ε του άρθρου αυτού ή με το οποίο απουσιάζει χωρίς
δικαιολογία από πέντε συνεχόμενες συνεδρίες του Συμβουλίου θα θεωρείται ότι
έπαυσε να είναι Μέλος του Συμβουλίου, η θέση του δε η οποία με τον τρόπο αυτό θα
μένει άδεια, θα αναπληρώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου»
Ξ. Όπως διαγραφεί η πρώτη παράγραφος του Κανονισμού 44 και αντικατασταθεί
από την ακόλουθη νέα παράγραφο:
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-4«Την Εκτελεστική Επιτροπή αποτελούν:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
Ο.

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ
Οι πέντε Αντιπρόεδροι του
Ο Επίτιμος Γραμματέας
Ο αμέσως πρώην Πρόεδρος του ΕΒΕΑ
Οι Πρώην Πρόεδροι και οι Επίτιμοι Πρόεδροι του ΕΒΕΑ, χωρίς όμως
δικαίωμα ψήφου.»
Όπως διαγραφεί η Τρίτη παράγραφος του Κανονισμού 44 και
αντικατασταθεί από την ακόλουθη νέα παράγραφο:

«Σε περίπτωση κατά την οποία ο Πρόεδρος και οι πέντε Αντιπρόεδροι είναι απόντες
για δέκα πέντε λεπτά από την ορισμένη για την έναρξη της συνεδρίας της
Εκτελεστικής
Επιτροπής ώρα, τα παρόντα μέλη της επιτροπής μπορούν να
εκλέξουν μεταξύ τους ένα άτομο για να προεδρεύσει της συνεδρίας.»
2. Οπως η έγκριση για τροποποίηση του Καταστατικού βάσει της παραγράφου 1 πιο
πάνω, δοθεί υπό την αίρεση ότι οι όλες ανάλογες τροποποιήσεις στο Καταστατικό
του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου καθώς επίσης και οι
ανάλογες τροποποιήσεις στα Καταστατικά όλων των άλλων τοπικών Εμπορικών και
Βιομηχανικών Επιμελητηρίων των πόλεων Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και
Πάφου εγκριθούν.
3. Οπως η έγκριση για τροποποίηση του Καταστατικού βάσει της παραγράφου 1 πιο
πάνω, δοθεί υπό την αίρεση ότι οι αλλαγές στο Καταστατικό εγκριθούν από το
Υπουργικό Συμβούλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας ή από τον αρμόδιο Υπουργό ο
οποίος έχει εξουσιοδοτηθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο της Κυπριακής
Δημοκρατίας.
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