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1. Το όνομα της Εταιρείας είναι «Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 

Αμμοχώστου» (ΕΒΕΑ). (Στη συνέχεια θα αναφέρεται σαν 
«Επιμελητήριο Αμμοχώστου»). 

 
2. Εδρα του Επιμελητηρίου είναι η Αμμόχωστος. 
 
3. Σκοποί του Επιμελητηρίου είναι: 
 

(α) Η ανάπτυξη και προώθηση του Εμπορίου, της Βιομηχανίας, των 
Υπηρεσιών και γενικά κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας 
ειδικά της πόλης και επαρχίας Αμμοχώστου, αλλά και γενικότερα 
ολόκληρης της Κύπρου. 

 
 Για το σκοπό αυτό το Επιμελητήριο Αμμοχώστου συνδέεται με 

το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο με το 
οποίο αποτελεί τον Κεντρικό Οργανισμό στην Κύπρο για την 
ανάπτυξη και προώθηση του Εμπορίου, της Βιομηχανίας, των 
Υπηρεσιών και γενικά κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας 
στην Κύπρο σαν ένα σύνολο. Η σύνδεση του Επιμελητηρίου 
Αμμοχώστου με το Κυπριακό Εμπορικό & Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο αποτελεί πρωταρχικό σκοπό του Επιμελητηρίου 
Αμμοχώστου. Το γεγονός της σύνδεσης αυτής θα αναγράφεται 
μετά την επωνυμία του Επιμελητηρίου Αμμοχώστου, με τις 
λέξεις: «Συνδεδεμένο με το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο». 

 
(β) Η παρακολούθηση και υποστήριξη των γενικών συμφερόντων 

του Εμπορίου, της Βιομηχανίας, των Υπηρεσιών και γενικά κάθε 
επιχειρηματικής δραστηριότητας στην επαρχία Αμμοχώστου. 

 
(γ) Η συλλογή πληροφοριών από αλλοδαπούς εμπόρους, 

βιομήχανους, επιχειρηματίες, οι οποίες θα ήταν χρήσιμες για την 
ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του Επιμελητηρίου 
Αμμοχώστου. 

 
(δ) Η εκτέλεση κάθε ενέργειας η οποία διευκολύνει τις 

επιχειρηματικές συναλλαγές γενικά. Η ενθάρρυνση και 
προώθηση νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην εδαφική 
του περιφέρεια. Η μεσολάβηση για επαφές Κυπρίων με 
αλλοδαπούς επιχειρηματίες. 
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(ε) Η παρέμβαση, σαν Συμβουλευτικού Σώματος, στην Κυβέρνηση 

της Κύπρου σε όλα τα θέματα που επηρεάζουν τα γενικά 
συμφέροντα της οικονομίας της εδαφικής του περιφέρειας. 

 
(στ) Η ανάληψη, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, του 

διακανονισμού διαφορών εμπορικού περιεχομένου με διαιτησία 
ή συμβιβασμό και ο διορισμός για τον σκοπό αυτό ειδικών 
προσώπων ή δειγματοληπτών. 

 
(ζ) Η μέσω του Κυπριακού Εμπορικού & Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου, ή ύστερα από συνεννόηση μαζί του, 
αλληλογραφία με Επιμελητήρια ή άλλα όμοια Σώματα ή ιδιώτες 
στο εξωτερικό για ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών 
σχετικά με τα μέσα και το ηθικό των επιχειρηματιών της 
εδαφικής του περιφέρειας. 

 
(η) Η μελέτη, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, κάθε 

απαίτησης, αναφοράς, εισήγησης, αίτησης ή οποιουδήποτε 
εγγράφου εμπορικής ή βιομηχανικής φύσης που υποβάλλονται 
προς την Κυβέρνηση, είτε αυτά αφορούν γενικά είτε προσωπικά 
συμφέροντα των μελών του. 

 
(θ) Η προκήρυξη βραβείων για ενθάρρυνση και προώθηση των 

εμπορικών, βιομηχανικών και γενικά των επιχειρήσεων στην 
εδαφική του περιφέρεια. 

 
(ι) Η οργάνωση προσωρινών ή μόνιμων εκθέσεων στην εδαφική 

του περιφέρεια. 
 
(κ) Η προαγωγή και προώθηση της εμπορικής, βιομηχανικής και 

τεχνικής εκπαίδευσης και η υποστήριξη και βοήθεια 
οργανώσεων και ιδρυμάτων που λειτουργούν για το σκοπό αυτό 
στην εδαφική του περιφέρεια. 

 
(λ) Με τήρηση των προνοιών του άρθρου 16 του Νόμου περί 

εταιρειών (Κεφ. 113), η εξαγορά, η απόκτηση με μίσθωση, η 
ανταλλαγή, η ενοικίαση ή με άλλο τρόπο απόκτηση 
οποιασδήποτε κινητής ή ακίνητης περιουσίας και οποιωνδήποτε 
δικαιωμάτων ή προνομίων τα οποία το Επιμελητήριο 
Αμμοχώστου κρίνει αναγκαία ή χρήσιμα για την επιτυχία των 
σκοπών του, καθώς επίσης και η ανέγερση, συντήρηση και 
τροποποίηση κτιρίων ή οικοδομών τις οποίες κρίνει αναγκαίες 
για την εκτέλεση του έργου το οποίο επιτελεί. 

 
(μ) Η πώληση, εκμίσθωση, υποθήκευση, επιβάρυνση, διάθεση ή 

αξιοποίηση ολικά ή μερικά της περιουσίας του ή του ενεργητικού 
του με τρόπο που θα κρίνει χρήσιμο για την προαγωγή των 
σκοπών τους οποίους επιδιώκει. 
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(ν) Ο δανεισμός ή η εξεύρεση χρηματικών πόρων χάριν των 
σκοπών του, με τέτοιους όρους και εγγυήσεις με τις οποίες 
κρίνει πρόσφορες. 

 
(ξ) Η επένδυση των χρημάτων του Επιμελητηρίου Αμμοχώστου, τα 

οποία δεν είναι αμέσως αναγκαία για τους σκοπούς του, σε 
τέτοιες επενδύσεις, ασφάλειες ή περιουσιακά στοιχεία τα οποία 
κρίνει πρόσφορα. 

 
(ο)  Η διάθεση χρημάτων για αγαθοεργούς, κοινωνικούς, 

πολιτιστικούς ή άλλους σκοπούς οι οποίοι συνδέονται με κάποιο 
τρόπο, ή συντελούν στην προαγωγή των σκοπών που επιδιώκει 
το Επιμελητήριο Αμμοχώστου. 

 
(π) Ο διορισμός αντιπροσώπων σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου 

για άσκηση των λειτουργιών του μέσω αυτών. 
 
(ρ) Η εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης νόμιμης πράξης η οποία 

συντελεί ή είναι συναφής για την επίτευξη των σκοπών του 
Επιμελητηρίου όπως αυτοί εκτέθηκαν πιο πάνω. 

 
 Νοείται ότι το Επιμελητήριο Αμμοχώστου δεν θα υποβοηθά με 

τους πόρους του οποιονδήποτε σκοπό, ούτε θα επιχειρεί να 
επιβάλει ή να προωθεί την τήρηση από τα μέλη του ή από 
άλλους οποιουδήποτε κανονισμού, περιορισμού ή όρου ο 
οποίος, αν αποτελούσε σκοπό του Επιμελητηρίου Αμμοχώστου 
θα το μετέτρεπε σε Συντχνία. 

 
4. Δεδομένου ότι το Επιμελητήριο Αμμοχώστου ιδρύεται αποκλειστικά για 

εξυπηρέτηση εμπορικών, βιομηχανικών και γενικά επιχειρηματικών 
σκοπών, ανεξάρτητα από φυλή, θρησκεία ή πολιτικά φρονήματα, 
απαγορεύεται κάθε εκδήλωση η οποία έχει σχέση με τη φυλή, τη 
θρησκεία ή τα πολιτικά φρονήματα οποιουδήποτε προσώπου ή 
κοινότητας. 

 
5. Τα εισοδήματα και η περιουσία του Επιμελητήριου Αμμοχώστου από 

οπουδήποτε και άν προέρχοντι, θα χρησιμοποιούνται μόνο για την 
προαγωγή των σκοπών του Επιμελητηρίου Αμμοχώστου και κανένα 
ποσοστό από αυτά δεν θα πληρώνεται ή θα μεταβιβάζεται άμεσα ή 
έμμεσα, με τη μορφή μερίσματος, δώρου ή με οποιονδήποτε άλλο 
τρόπο με τη μορφή του κέρδους στα μέλη του Επιμελητηρίου 
Αμμοχώστου. 

 
Είναι νοητό ότι τίποτε από τα αναφερόμενα πιο πάνω εμποδίζει την 
πληρωμή με καλή πίστη εύλογης και αρμόζουσας αμοιβής σε 
υπάλληλο   του   Επιμελητηρίου   Αμμοχώστου   ή   σε   μέλος  του,  σε 
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ανταμοιβή   για   υπηρεσία   η   οποία   δόθηκε   πραγματικά   προς   το 
Επιμελητήριο Αμμοχώστου, ούτε εμποδίζει την πληρωμή τόκου για 
νόμιμο και τρέχον επιτόκιο για χρήματα τα οποία δανείστηκε το 
Επιμελητήριο ή για την πληρωμή εύλογου ενοικίου για ακίνητα τα 
οποία εκμισθώθηκαν προς το Επιμελητήριο Αμμοχώστου από κάποιο 
μέλος του Επιμελητηρίου Αμμοχώστου. Κανένα μέλος του Συμβουλίου 
ή του Διοικούντος Σώματος δεν μπορεί να διορίζεται σε οποιαδήποτε 
έμμισθη θέση του Επιμελητηρίου και καμμιά αμοιβή ή άλλο χρηματικό 
ποσό δίδεται σε οποιοδήποτε μέλος του Συμβουλίου ή του Διοικούντος 
Σώματος. 
 
Νοείται ότι η τελευταία αυτή επιφύλαξη δεν θα εφαρμόζεται σε τυχόν 
πληρωμή σε εταιρεία της οποία μέλος του Συμβουλίου ή του 
Διοικούντος Σώματος δυνατόν να είναι μέλος και στην οποία το μέλος 
του δεν θα έχει περισσότερα από το ένα εκατοστό του κεφαλαίου, 
οπότε το μέλος τούτο δεν θα είναι υπόχρεο να δώσει λόγο για 
οποιοποδήποτε μερίδιο κερδών τα οποία πιθανόν να πάρει σχετικά με 
τέτοια πληρωμή. 

 
6. Καμμιά προσθήκη, τροποποίηση ή παραλλαγή στις διατάξεις του 

Ιδρυτικού Εγγράφου και του Καταστατικού οι οποίες ισχύουν μπορούν 
να γίνουν χωρίς την προηγούμενη έγκρισή τους από το Υπουργικό 
Συμβούλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 
7. Οι παράγραφοι πέντε και έξη του Ιδρυτικού αυτού Εγγράφου 

περιλαμβάνουν όρους για τους οποίους έχει δοθεί άδεια από το 
Υπουργικό Συμβούλιο προς το Επιμελητήριο Αμμοχώστου, σύμφωνα 
με το άρθρο 20 του νόμου περί εταιρειών, Κεφ. 113. 

 
8. Η ευθύνη των μελών είναι περιορισμένη. 
 
9. Κάθε μέλος του Επιμελητηρίου Αμμοχώστου αναλαμβάνει να 

συνεισφέρει στο ενεργητικό του Επιμελητηρίου Αμμοχώστου σε 
περίπτωση κατα την οποία θα διαλυθεί, και εφ’όσον το μέλος τούτο 
είναι μέλος του Επιμελητηρίου Αμμοχώστου κατά τον χρόνο της 
διάλυσης ή αν η διάλυση συντελεσθεί μέσα σε ένα χρόνο από τότε που 
έπαυσε να είναι μέλος, για την αποπληρωμή των χρεών και 
υποχρεώσεων του Επιμελητηρίου Αμμοχώστου που αναλήφθηκαν 
πριν παύσει να είναι μέλος όπως επίσης και για την εξόφληση των 
δαπανών, τελών και εξόδων της διάλυσης και για τη διευθέτηση των 
δικαιωμάτων των εισφορέων μεταξύ τους. Το ποσό αυτό το οποίο κάθε 
μέλος θα συνεισφέρει, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εκατό λίρες. 

 
10. Σε περίπτωση διάλυσης ή εκκαθάρισης του Επιμελητηρίου 

Αμμοχώστου, η περιουσία η οποία για οποιοδήποτε λόγο θα 
παραμείνει μετά την ικανοποίηση όλων των χρεών και των 
υποχρεώσεων  του  δεν  θα  καταβάλλεται  ή  θα διανέμεται μεταξύ των 
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μελών του αλλά θα εκχωρείται ή θα μεταφέρεται σε άλλον οργανισμό, 
το Ιδρυτικό Εγγραφο του οποίου θα απαγορεύει τη διανομή του 
εισοδήματος και της περιουσίας μεταξύ των μελών του, σύμφωνα με 
διατάξεις όχι λιγότερο δεσμευτικές από εκείνες οι οποίες προβλέπονται 
στο άρθρο 5 του Ιδρυτικού αυτού Εγγράφου. 
 
Ο οργανισμός ή οι οργανισμοί στους οποίους θα εκχωρηθεί ή θα 
μεταφερθεί η περιουσία οφείλουν να καθορισθούν από τα μέλη του 
Επιμελητηρίου Αμμοχώστου πριν ή κατά το χρόνο της διάλυσης του. 
Σε περίπτωση κατά την οποία θα είναι αδύνατη η ολική ή μερική 
εφαρμογή της πρόνοιας αυτής, η περιουσία η οποία έτσι θα παραμείνει 
στο Επιμελητήριο θα εκχωρείται ή θα μεταφέρεται υπέρ κάποιου 
φιλανθρωπικού σκοπού. 

 
11. Το Επιμελητήριο Αμμοχώστου οφείλει να τηρεί πλήρεις και αληθινούς 

λογαριασμούς οι οποίοι να δείχνουν τα ποσά που εισπράττονται και 
πληρώνονται μαζί με τα δικαιολογητικά των εισπράξεων και των 
πληρωμών και τους λόγους για τους οποίους έγιναν οι εισπράξεις και 
οι πληρωμές. Επίσης οι λογαριασμοί θα πρέπει να εμφανίζουν την 
περιουσία τις οφειλές και τις υποχρεώσεις του Επιμελητηρίου 
Αμμοχώστου. Ολα τα μέλη έχουν δικαίωμα ελέγχου των λογαριασμών. 
Το δικαίωμα αυτό υπόκειται σε λογικούς περιορισμούς ως προς τον 
χρόνο και τον τρόπο του ελέγχου, σύμφωνα με κανονισμούς οι οποίοι 
θα εκδίδονται κατά καιρούς από το Επιμελητήριο Αμμοχώστου. 

 
Τουλάχιστον μια φορά κάθε χρόνο οι λογαριασμοί του Επιμελητηρίου 
Αμμοχώστου θα ελέγχονται, η δε ορθότητα του λογαριασμού εσόδων 
και εξόδων καθώς και ο ισολογισμός θα πιστοποιούνται από 
προσοντούχο ελεγκτή σύμφωνα με τους νόμους του Κράτους. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 
 
 

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (Ε.Β.Ε.Α.) 
 

 
1. Στο Καταστατικό αυτό: 
 

«Νόμος» σημαίνει τον Νόμο περί εταιρειών, Κεφ. 113 και περιλαμβάνει 
οποιονδήποτε νόμο ο οποίος τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά. 
 
«Επιμελητήριο Αμμοχώστου» σημαίνει το Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο Αμμοχώστου μέλος του Κυπριακού Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και περιλαμβάνει τα μέλη της πόλης και 
επαρχίας Αμμοχώστου. 
 
«ΚΕΒΕ» σημαίνει το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο. 
 
«Συμβούλιο» σημαίνει το Συμβούλιο του Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Αμμοχώστου. 
 
«Σφραγίδα» σημαίνει την κοινή σφραγίδα του Επιμελητηρίου 
Αμμοχώστου. 
 
«Γραμματέας» σημαίνει το πρόσωπο το οποίο διορίζεται για να εκτελεί 
χρέη Γραμματέα του Επιμελητηρίου Αμμοχώστου. Αυτό φέρει τον τίτλο 
Γραμματέας/Διευθυντής. 
 
«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία. 
 
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 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 τήν ίδια έννοια όπως και στον 
Νόμο. 
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Μέλη 
 
2. Ο αριθμός των Μελών του Επιμελητηρίου Αμμοχώστου είναι 

απεριόριστος. 
 
3.1. Τα μέλη του Επιμελητηρίου Αμμοχώστου διακρίνονται σε τακτικά, 

επίτιμα και εταιρικά. 
    
   2. Τα τακτικά Μέλη κατατάσσονται σε 4 τμήματα. Το Εμπορικό, το 

Βιομηχανικό, των Υπηρεσιών και του Τουρισμού. Η ιδιότητα του κάθε 
Μέλους καταχωρείται στο μητρώο των Μελών. Τα τακτικά Μέλη του 
Επιμελητηρίου αποτελούνται από: 

 
 (α)  Πρόσωπα τα οποία ενδιαφέρονται άμεσα ή έμμεσα για το Εμπόριο, 

τη Βιομηχανία, τις Υπηρεσίες, τον Τουρισμό ή άλλες επιχειρηματικές 
δραστηριότητες της πόλης και επαρχίας Αμμοχώστου και τα οποία 
έχουν τη μόνιμη κατοικία τους στην πόλη ή περιοχή αυτή. 

 
 (β)  Εταιρείες Περιωρισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμες ή Ετερόρρυθμες 

οι οποίες ασχολούνται με το Εμπόριο, τη Βιομηχανία, τις Υπηρεσίες, 
τον Τουρισμό ή άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες στη πόλη ή 
επαρχία Αμμοχώστου και οι οποίες έχουν την έδρα τους στην πιο 
πάνω περιοχή ή και στην πιο πάνω περιοχή παράλληλα με άλλες 
εδαφικές περιοχές. 

 
 Οι εταιρείες αυτές, με τον όρο της συμμόρφωσής τους προς τους 

Κανονισμούς οι οποίοι ισχύουν κατά καιρούς, θα διορίζουν, με έγγραφο 
τους το οποίο κατατίθεται στη Γραμματεία, ένα από τους 
αξιωματούχους τους, αν πρόκειται για εταιρεία περιωρισμένης ευθύνης, 
ή ένα από τους συνεταίρους τους, αν πρόκειται για Ομόρρυθμες ή 
Ετερόρρυθμες εταιρείες, για να ενεργούν σαν αντιπρόσωποι και για 
λογαριασμό της κάθε εταιρείας που εκπροσωπούν. 

 
 Νοείται ότι κανένα πρόσωπο το οποίο είναι απλός υπάλληλος 

εταιρείας-Μέλους και όχι αξιωματούχος ή συνέταιρος θα μπορεί να 
ορίζεται σαν εκπρόσωπος της εταιρείας. 

 
 Σε περίπτωση κατά την οποία ένα μέλος είναι εγγεγραμμένο σε 

περισσότερα του ενός Τοπικά Επιμελητήρια, εξ αιτίας του γεγονότος 
ότι έχει έδρα σε περισσότερες της μιας πόλης, είναι οπωσδήποτε 
υποχρεωτική η εγγραφή του στο Επιμελητήριο της πόλης ή της 
επαρχίας στην οποία είναι εγκατεστημένα τα κεντρικά γραφεία του 
Μέλους αυτού. 

 
3. Επίτιμα μέλη του Επιμελητηρίου Αμμοχώστου μπορούν να εκλέγονται 
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  από   το   Συμβούλιο   πρόσωπα  τα  οποία  διακρίθηκαν  στη  Δημόσια 
Υπηρεσία, το Εμπόριο, τη Βιομηχανία, τις Υπηρεσίες, τον Τουρισμό ή 
τα Οικονομικά πράγματα του τόπου, ή τα οποία έχουν προσφέρει 
ειδικές υπηρεσίες στο Επιμελητήριο Αμμοχώστου. 
 
Τα μέλη αυτά δεν θα υποχρεούνται στην καταβολή συνδρομής και δεν 
θα έχουν δικαίωμα ψήφου. 

 
4. Τα εταιρικά μέλη αποτελούνται κατά την απόλυτη κρίση του 

Συμβουλίου από διεθνείς εταιρείες περιορισμένης ευθύνης 
(International Limited Companies), από διεθνείς συνεταιρισμούς 
(International partnerships) και διεθνή παραρτήματα (International 
branches) νομότυπα εγγραμμένα στην Κύπρο. 

 
Οι πιό πάνω εταιρείες, συνεταιρισμοί, υποκαταστήματα ή/και 
παραρτήματα πρέπει να έχουν την έδρα τους ή τα επίσημα 
εγγεγραμμένα γραφεία τους στην εδαφική περιοχή της αρμοδιότητας 
του Επιμελητηρίου Αμμοχώστου ή αν έχουν την έδρα τους στο 
εξωτερικό ή σε άλλη επαρχία να έχουν παράλληλα εγκαταστάσεις και 
στην περιφέρεια δικαιοδοσίας του Επιμελητηρίου Αμμοχώστου. 
 
Τα πιό πάνω μέλη, με τον όρο της συμμόρφωσης τους με τους 
ισχύοντες κανονισμούς, διορίζουν με έγγραφό τους το οποίο 
καταθέτουν στη Γραμματεία ένα αξιωματούχο τους, αν πρόκειται για 
εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή ένα από τους συνεταίρους, αν 
πρόκειται για συνεταιρισμό ή τον Διευθυντή του υποκαταστήματος 
ή/και παραρτήματος, ανάλογα με την περίπτωση για να ενεργεί σαν 
εκπρόσωπος και για λογαριασμό τους. 
 
Τα εταιρικά μέλη έχουν όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα, πλην 
του δικαιώματος να εκλέγουν και να εκλέγονται. 

 
4. Πρόσωπα ή Εταιρείες, για να γίνουν μέλη του Επιμελητηρίου 

Αμμοχώστου πρέπει να υποβάλουν γραπτή αίτηση και δεσμευτική 
δήλωση ότι σε περίπτωση αποδοχής της αίτησής τους δέχονται να 
υπόκεινται στις διατάξεις του Ιδρυτικού Εγγράφου του Επιμελητηρίου 
Αμμοχώστου και του Καταστατικού του. Η αίτηση πρέπει να 
υποστηρίζεται από δύο μέλη του Επιμελητηρίου Αμμοχώστου. Κάθε 
αίτηση πρέπει να παρουσιάζεται στο Συμβούλιο στην πρώτη ή 
οποιαδήποτε μεταγενέστερη από την υποβολή της συνεδρίας του 
Συμβουλίου, η δε πλειοψηφία των παρόντων μελών του Συμβουλίου 
μπορεί να δεχθεί την αίτηση, οπότε το άτομο ή η εταιρεία ή η εταιρεία 
γίνεται μέλος του Επιμελητηρίου Αμμοχώστου με τον όρο ότι θα 
πληρώσει το δικαίωμα εγγραφής (αν απαιτείται κάτι τέτοιο) και τη 
συνδρομή. 
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5. Η συνδρομή των Μελών καλύπτει ένα ημερολογιακό χρόνο (από 1 
Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου) είναι δε άμεσα απαιτητή κατά τη 
διάρκεια  όλου του χρόνου. 

 
Εκτός από τη συνδρομή μπορεί να επιβληθεί και δικαίωμα εγγραφής. 
Το ποσό τέτοιου δικαιώματος καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο 
του Επιμελητηρίου. 
 
Τέτοιο δικαίωμα εγγραφής θα πρέπει να καταβάλλεται από όλα τα νέα 
μέλη μόλις η σχετική αίτηση για εγγραφή τους γίνει δεκτή. 

 
6. Το Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Αμμοχώστου μπορεί να ορίζει από 

καιρού εις καιρόν το ποσό της συνδρομής κάθε μέλους το οποίο θα 
πληρώνει κάθε χρόνο. Για τον ορισμό της συνδρομής πρέπει να 
λαμβάνονται υπ’όψη οι προϋπολογιζόμενες τρέχουσες δαπάνες του 
Επιμελητηρίου Αμμοχώστου και οι υποχρεώσεις του στις δαπάνες του 
ΚΕΒΕ, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 πιο κάτω. 

 
7. Ολα τα έσοδα του Επιμελητηρίου Αμμοχώστου, με εξαίρεση των πιο 

κάτω, θα καταβάλλονται στο ΚΕΒΕ. 
 

Το ΚΕΒΕ θα έχει την υποχρέωση να καλύπτει όλα τα λειτουργικά 
έξοδα, τα οποία θα περιλαμβάνονται στους προϋπολογισμούς του ΕΒΕ 
Αμμοχώστου. 
 
Το ΕΒΕ Αμμοχώστου θα ετοιμάζει σε συνεργασία με το ΚΕΒΕ τον 
προϋπολογισμό του, ο οποίος θα εγκρίνεται από την Εκτελεστική 
Επιτροπή του ΚΕΒΕ. 
 
Το ΕΒΕ Αμμοχώστου θα δικαούται να κατακρατεί για δικό του 
λογαριασμό: 
 
i. Tα έσοδα που θα προέρχονται από εκδηλώσεις ή άλλες 

δραστηριότητες τις οποίες το ίδιο διοργανώνει τοπικά, οι οποίες 
μπορεί να είναι:- 

 
Κοινωνικού Περιεχομένου 
Τοπικές εκδόσεις 
Πολιτιστικές Διοργανώσεις 
Εκθέσεις Τοπικές 
Συνεστιάσεις με ομιλητές 

 
ii. Το έσοδο των συνδρομών που θα υπερβαίνει το ύψος των 

συνδρομών του αμέσως προηγούμενου χρόνου και που θα 
προέρχεται από την αύξηση των Μελών. 

 
Τον επόμενο χρόνο το ποσό αυτό θα περιλαμβάνεται στα έσοδα 
που θα πληρώνονται στο ΚΕΒΕ. 
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Νοείται ότι οποιαδήποτε αύξηση της ετήσιας συνδρομής των 
Μελών δεν θα θεωρείται επί πλέον ποσό και θα καταβάλλεται 
στο ΚΕΒΕ. 

 
iii. Εσοδα από Σεμινάρια τα οποία θα οργανώνει το ΕΒΕ 

Αμμοχώστου και τα οποία δεν θα είναι ανταγωνιστικά των 
Σεμιναρίων που οργανώνει το ΚΕΒΕ στις διάφορες πόλεις. Πριν 
από τη διοργάνωση τέτοιων Σεμιναρίων θα πρέπει το ΕΒΕ 
Αμμοχώστου να συνεννοείται με το ΚΕΒΕ  για την οργάνωση 
τους. 

 
Νοείται ότι όλα τα έσοδα που θα προέρχονται από τα Σεμινάρια 
που θα οργανώνει το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με το ΕΒΕ 
Αμμοχώστου θα καταβάλλονται στο ΚΕΒΕ. 
 
Ολα ανεξαίρεται τα έξοδα τα οποία θα απαιτούνται για την 
οργάνωση και εκτέλεση των τοπικών δραστηριοτήτων ή άλλων 
εκδηλώσεων, από τις οποίες τα έσοδα θα κρατούνται για 
λογαριασμό του ΕΒΕ Αμμοχώστου πρέπει να πληρώνονται από 
το ΕΒΕ Αμμοχώστου και δεν θα επιβαρύνουν με οποιοδήποτε 
τρόπο το ΚΕΒΕ. 
 
 

Γενικές Συνελεύσεις 
 
8. Το Επιμελητήριο Αμμοχώστου θα συγκαλεί κάθε χρόνο Γενική 

Συνέλευση, η οποία θα είναι η «Ετήσια Γενική Συνέλευση» επί πλέον 
των άλλων Συνελεύσεων οι οποίες πιθανόν να γίνουν μέσα στον ίδιο 
χρόνο. 

 
Η «Ετήσια Γενική Συνέλευση» πρέπει να ορίζεται σαν τέτοια στην 
γνωστοποίηση με την οποία συγκαλείται. Η «Ετήσια Γενική 
Συνέλευση» θα πραγματοποιείται στην Αμμόχωστο μέσα σε χρονικές 
προθεσμίες που ορίζει το άρθρο 125 (1) του Νόμου περί εταιρειών 
(Κεφ. 113). 

 
9. Εκτός από την «Ετήσια Γενική Συνέλευση» όλες οι άλλες Γενικές 

Συνελεύσεις θα ονομάζονται «Εκτακτες Γενικές Συνελεύσεις». 
 
10. Το Συμβούλιο, όποτε το κρίνει αναγκαίο, μπορεί να συγκαλεί Εκτακτη 

Γενική Συνέλευση. Εκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί επίσης να 
συγκληθεί ύστερα από αίτηση ή αν δεν υπάρχει αίτηση, από αιτητές 
όπως προνοεί το άρθρο 126 του Νόμου. 
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Γνωστοποίηση Γενικών Συνελεύσεων 
 
 
11. Η «Ετήσια Γενική Συνέλευση» και οποιαδήποτε συνέλευση συγκαλείται 

για να εγκρίνει ειδικό ψήφισμα πρέπει να συγκαλείται με γραπτή 
γνωστοποίηση η οποία να ταχυδρομείται τουλάχιστον 21 ημέρες πριν 
την ημέρα της συνέλευσης. Κάθε συνέλευση του Επιμελητηρίου 
Αμμοχώστου εκτός από την «Ετήσια Γενική Συνέλευση» και από 
Συνέλευση για την έγκριση ειδικού ψηφίσματος, θα συγκαλείται με 
γραπτή γνωστοποίηση η οποία πρέπει να ταχυδρομείται τουλάχιστον 
14 ημέρες πριν από την ημέρα της Συνέλευσης. Στις προθεσμίες αυτές 
δεν περιλαμβάνονται οι ημέρες της γνωστοποίησης και της σύγκλησης 
της Συνέλευσης. Οι σχετικές γνωστοποιήσεις πρέπει να στέλλονται στα 
πρόσωπα (φυσικά και νομικά) τα οποία σύμφωνα με τους 
Κανονισμούς του Επιμελητηρίου Αμμοχώστου δικαιούνται να παίρνουν 
γνωστοποιήσεις από αυτό. Οι γνωστοποιήσεις αυτές πρέπει να 
ορίζουν τον τόπο, την ημέρα και την ώρα της Συνέλευσης, σε 
περίπτωση δε ειδικού θέματος και τη γενική φύση του θέματος αυτού. 

 
Οποιαδήποτε Συνέλευση του Επιμελητηρίου Αμμοχώστου παρά το 
γεγονός ότι πιθανόν να συγκληθεί με μικρότερη προθεσμία από ότι 
προβλέπεται στο άρθρο αυτό, θα μπορεί να θεωρηθεί ότι συγκλήθηκε 
νόμιμα αν συμφωνηθεί έτσι: 
 
(α)    Στην περίπτωση Συνέλευσης η οποία συγκαλείται σαν «Ετήσια 

Γενική Συνέλευση» από όλα τα Μέλη τα οποία έχουν δικαίωμα 
να παραστούν και να ψηφίσουν σ’αυτή και 

 
(β) Στην περίπτωση οποιασδήποτε άλλης Συνέλευσης από την 

αριθμητική πλειοψηφία των Μελών τα οποία έχουν δικαίωμα να 
παραστούν και να ψηφίσουν στη Συνέλευση αυτή. 

 
 Η πλειοψηφία αυτή πρέπει να εκπροσωπεί ομαδικά, 

τουλάχιστον το 95% του συνόλου των ψήφων όλων των μελών 
της Συνέλευσης αυτής. 

 
12. Η τυχαία παράληψη αποστολής γνωστοποίησης για τη σύγκληση 

οποιασδήποτε Συνέλευσης προς οποιοδήποτε πρόσωπο (φυσικό ή 
νομικό) το οποίο έχει δικαίωμα να παίρνει τέτοιες γνωστοποιήσεις ή η 
μη παραλαβή από αυτό το πρόσωπο της γνωστοποίησης για τη 
σύγκληση της Συνέλευσης, με κανένα τρόπο δεν εμποδίζει τη 
διεξαγωγή των εργασιών της Συνέλευσης αυτής. 
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Διεξαγωγή Εργασιών Γενικών Συνελεύσεων 
 
13. Ολες οι εργασίες οι οποίες γίνονται σε Εκτακτες Γενικές Συνελεύσεις θα 

θεωρούνται σαν ειδικές εκτός από εκείνες οι οποίες αφορούν: Την 
έγκριση των λογαριασμών, των Ισολογισμών και των Εκθέσεων του 
Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Την εκλογή Μελών του Συμβουλίου σε 
αντικατάσταση απερχομένων Μελών. Την εκλογή 19 Μελών του σαν 
Μελών του ΚΕΒΕ. Τον διορισμό των ελεγκτών και τον καθορισμό της 
αμοιβής τους. 

 
14. Καμμιά εργασία δεν επιτρέπεται να γίνεται σε οποιανδήποτε Γενική 

Συνέλευση στην οποία δεν θα υπάρχει απαρτία παρόντων Μελών κατά 
την ώρα της έναρξης των εργασιών της. Εκτός αν υπάρχει διαφορετική 
πρόνοια στο Καταστατικό αυτό, είκοσι Μέλη προσωπικά παρόντα 
σχηματίζουν απαρτία. 

 
15. Αν μέσα σε μισή ώρα από την ορισμένη για τη Συνέλευση δεν υπάρξει 

απαρτία, η Συνέλευση, αν έχει συγκληθεί ύστερα από αίτηση Μελών θα 
διαλύεται. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις θα αναβάλλεται για την ίδια 
ημέρα της επόμενης εβδομάδας, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο ή για 
οποιαδήποτε άλλη ημέρα και σε οποιοδήποτε άλλο χώρο τον οποίο θα 
ορίσει το Συμβούλιο. Αν και στην νέα Συνέλευση που προέρχεται από 
την αναβολή, δεν υπάρξει και πάλι απαρτία μέσα σε μισή ώρα από την 
ορισμένη γι’αυτήν τα παρόντα Μέλη θα σχηματίζουν απαρτία. 

 
16. Ο Πρόεδρος, και στην απουσία του ο μεγαλύτερος σε ηλικία 

Αντιπρόεδρος που είναι παρών θα προεδρεύει σε κάθε Γενική 
Συνέλευση του Επιμελητηρίου Αμμοχώστου. 

 
Στην απουσία Προέδρου και Αντιπροέδρων ή αν αυτοί δεν είναι 
παρόντες μέσα σε 15 λεπτά από την ορισμένη για τη Συνέλευση ώρα, 
ή αν δεν θέλουν να προεδρεύσουν, τα παρόντα Μέλη του Συμβουλίου 
πρέπει να εκλέξουν ένα από αυτά για να προεδρεύσει της Συνέλευσης. 

 
17. Ο Πρόεδρος, με τη συγκατάθεση οποιασδήποτε σε απαρτία 

Συνέλευσης, μπορεί (και αν διαταχθεί από τη συνέλευση υποχρεούται) 
να αναβάλλει τη Συνέλευση για άλλη ημέρα και σε άλλο χώρο. 

 
Στη νέα όμως από την αναβολή Συνέλευση καμμιά άλλη εργασία δεν 
θα διεξάγεται εκτός από εκείνη η οποία έμεινε ημιτελής στη Συνέλευση 
που αναβλήθηκε. 
 
Αν μια Συνέλευση αναβληθεί για περισσότερες από 30 ημέρες, τότε θα 
πρέπει να στέλλεται γνωστοποίηση για τη νέα Συνέλευση σαν να 
επρόκειτο για αρχική Συνέλευση. 
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Τηρουμένων των προνοιών αυτών δεν είναι αναγκαίο να στέλλεται 
γνωστοποίηση για τη νέα από την αναβολή Συνέλευση ή για τα θέματά 
της.  

 
18. (1) Οι  αποφάσεις  που  λαμβάνονται  στις  Γενικές  Συνελεύσεις  και  
                      που    τίθενται    κάτω    από    τη    ψήφο   της   Συνέλευσης   θα 

λαμβάνονται  με  την  ύψωση  του  χεριού,  εκτός  και  αν ζητηθεί  
μυστική  ψηφοφορία  (πριν  ή  στη  διάρκεια  της εκδήλωσης του 
αποτελέσματος με την ύψωση του χεριού): 

 
           (α)  από τον Πρόεδρο ή 
 
        (β)  από πέντε τουλάχιστον Μέλη που παρίστανται είτε προσωπικά     
                        είτε δια πληρεξουσίων. 
 

(2) Αν δεν απαιτηθεί η διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας, η 
ανακοίνωση του Προέδρου ότι μια απόφαση λήφθηκε με την  
ύψωση του χεριού ή ομόφωνα ή με συγκεκριμένη πλειοψηφία ή 
ότι καταψηφίστηκε και η δήλωση αυτή καταχωρήθηκε στο βιβλίο 
πρακτικών του Επιμελητηρίου Αμμοχώστου, τότε αυτό αποτελεί 
απρόσβλητη μαρτυρία της απόφασης χωρίς να χρειάζεται άλλη 
μαρτυρία για τον αριθμό ή το ποσοστό των ψήφων που δόθηκαν 
υπέρ ή κατά της συγκεκριμένης απόφασης. 

 
(3) Η απαίτηση η οποία υποβάλλεται για διεξαγωγή μυστικής 

ψηφοφορίας, μπορεί να αποσυρθεί. 
 
19.      Εκτός από τις περιπτώσεις οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 21 των    

κανονισμών, αν απαιτηθεί η διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας, αυτή θα 
γίνεται με τέτοιο τρόπο τον οποίο ορίζει ο Πρόεδρος, το δε αποτέλεσμα 
της ψηφοφορίας θα θεωρείται σαν η απόφαση της Συνέλευσης για το 
θέμα για το οποίο ζητήθηκε να γίνει η ψηφορορία. 

 
20.      Σε   περίπτωση   ισοψηφίας   κατά   τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών ή άλλων   
          εκλογών, είτε αυτή η ισοψηφία διαπιστώνεται με την ύψωση των    
          χεριών,  είτε με την καταμέτρηση ψήφων, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης   
          στην οποία  έγινε η ισοψηφία  μετά την ψηφοφορία, δικαιούται σε   
          δεύτερη και νικώσα ψήφο. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Πρόεδρος  
          της Συνέλευσης δεν χρησιμοποιήσει το δικαίωμα της δεύτερης και  
          νικώσας ψήφου, η ισοψηφία θα λύεται με κλήρωση την οποία κάνει ο  
          Πρόεδρος της Συνέλευσης. 
 

Στις άλλες περιπτώσεις, εκτός δηλαδή στις περιπτώσεις αρχαιρεσιών ή 
άλλων εκλογών, σε περίπτωση ισοψηφίας και μη χρησιμοποίησης από 
τον Πρόεδρο του δικαιώματός του της δεύτερης και νικώσας ψήφου, η 
ψηφοφορία θα επαναλαμβάνεται για δεύτερη φορά. 
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Αν και πάλι υπάρχει ισοψηφία και ο Πρόεδρος και πάλι δεν 
χρησιμοποιήσει το δικαίωμα της δεύτερης και νικώσας ψήφου, τούτο το 
θέμα πάνω στο οποίο έγινε η ισοψηφία θα θεωρείται ότι δεν εγκρίθηκε 
από τη Γενική  Συνέλευση. 
 
Το θέμα το οποίο με τον πιο πάνω τρόπο θεωρείται ότι δεν εγκρίθηκε, 
μπορεί να εγερθεί και πάλι σε άλλη Γενική Συνέλευση η οποία 
συγκαλείται σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού του 
Επιμελητηρίου Αμμοχώστου. 

 
21.   Αν ζητηθεί μυστική ψηφοφορία για αναβολή της Συνέλευσης ή για   

οποιοδήποτε από τα θέματα τα οποία αναφέρονται στην Ημερήσια 
Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης τότε η ψηφοφορία αυτή πρέπει να γίνεται 
αμέσως. Αν ζητηθεί μυστική ψηφοφορία για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα το 
οποίο εγείρεται ενδεχομένως στη διάρκεια των εργασιών της Γενικής 
Συνέλευσης και το οποίο δεν σχετίζεται με τα θέματα της Ημερήσιας 
Διάταξης, τότε η ψηφοφορία αυτή θα διεξάγεται σε χρόνο ο οποίος ορίζεται 
από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης. Σε καμμιά περίπτωση η ψηφοφορία 
αυτή θα απέχει πάνω από 30 ημέρες από την ημέρα της σύγκλησης της 
Συνέλευσης, κάθε δε άλλη εργασία, εκτός από εκείνες για τις οποίες 
αναβλήθηκε η διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας μπορεί να προχωρήσει, με 
την επιφύλαξη της διεξαγωγής μεταγενέστερα της μυστικής ψηφοφορίας η 
οποία αναβλήθηκε. 

 
Ψήφος των Μελών 

 
22.    Κάθε μέλος του Επιμελητηρίου δικαιούται σε μια μόνο ψήφο, με την 

προϋπόθεση ότι έχει ήδη εξοφλήσει κάθε χρηματικό ποσό το οποίο είναι 
άμεσα απαιτητό από το μέλος αυτό από την πλευρά του Επιμελητηρίου 
Αμμοχώστου. 

 
23.     Κατά τη διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας, οι ψήφοι μπορούν να δοθούν 

είτε προσωπικά, είτε μέσω πληρεξουσίου το οποίο δίδεται σε φυσικό 
πρόσωπο το οποίο είναι μέλος και είναι διευθυντής ή αξιωματούχος 
εταιρείας-Μέλους. 

 
Κανένα φυσικό πρόσωπο, όπως αναφέρεται πιο πάνω, δικαιούται να έχει 
περισσότερα από τρία πληρεξούσια. 
 
Φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι παρόν σε Γενική Συνέλευση και τυγχάνει 
να είναι διευθυντής ή αξιωματούχος σε περισσότερες από μία εταιρείες-
μέλη, δικαιούται να εκπροσωπεί όλες τις εταιρείες στις οποίες είναι 
διευθυντής ή αξιωματούχος. Το πρόσωπο αυτό δεν δικαιούται να έχει 
περισσότερα από τρία πληρεξούσια. Ετσι, θα μπορεί να ψηφίζει για όλες 
τις εταιρείες τις οποίες εκπροσωπεί σαν διευθυντής ή αξιωματούχος τους, 
συν τρεις ακόμα ψήφους για τα μέλη πληρεξούσια του οποίου έχει. 
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24.  Το πληρεξούσιο έγγραφο πρέπει να είναι υπογραμμένο από τον  
πληρεξουσιοδότη ή τον αντιπρόσωπο του, ο οποίος θα πρέπει να είναι 
εξουσιοδοτημένος γι’αυτό με έγγραφο. Σε περίπτωση κατά την οποία 
πληρεξουσιοδότης είναι εταιρεία, το πληρεξούσιο έγγραφο πρέπει να είναι 
υπογραμμένο από εξουσιοδοτημένο αξιωματούχο ή εκπρόσωπο της 
εταιρείας και να έχει την σφραγίδα της εταιρείας. 

 
25.   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 μέσα στην 
πόλη της Αμμοχώστου ο οποίος ορίζεται για το σκοπό αυτό με τη 
γνωστοποίηση για τη σύγκληση της Συνέλευσης. Η κατάθεση αυτή πρέπει 
να γίνεται τουλάχιστον 48 ώρες (2 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. 

 
Σε περίπτωση αναβολής της Συνέλευσης, κατά τη νέα, από την 

αναβολή, Συνέλευση, θα επιτρέπεται η κατάθεση και νέων πληρεξουσίων 
εγγράφων μέσα στις ορισμένες προθεσμίες, όπως αναφέρθηκαν πιο πάνω 
και σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρθηκε. 

 
Τα πληρεξούσια τα οποία ήδη κατατέθηκαν θα ισχύουν και για τη νέα, 

από την αναβολή Συνέλευση εφ’όσον ρητά, θα αναγράφουν ότι ισχύουν 
και για τη νέα, από την αναβολή Συνέλευση. Αν η κατάθεση των 
πληρεξουσίων εγγράφων γίνει εκπρόθεσμα αυτά θα θεωρούνται άκυρα. 

 
Σε περίπτωση κατά την οποία πληρεξουσιοδότης παραστεί ο ίδιος στη 

Γενική Συνέλευση, τότε το πληρεξούσιο έγγραφο το οποίο έδωσε, 
θεωρείται αμέσως άκυρο και ότι έχει ανακληθεί. 

 
26.     Το πληρεξούσιο έγγραφο πρέπει να είναι συνταγμένο με τον πιο κάτω, 

ή παρόμοιο τύπο: 
 

« Προς το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αμμοχώστου. 
 
 
Ο/οι υπογεγραμμένος/οι ………………………………………………………… 
από ……………………….. μέλος/μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Αμμοχώστου με το παρόν διορίζω/ομε τον/την 
…………………………………………. από ……………………. ή αν αυτός/ή 
κωλύεται τον/την …………………………………….. από ……………………. 
σαν   πληρεξούσιο   μου/μας   για   να   ψηφίσει   για   εμένα/εμάς   και   για 
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 λογαριασμό μου/μας στην (Ετήσια ή Εκτακτη, ανάλογα με την περίπτωση) 
Γενική Συνέλευση του Επιμελητηρίου Αμμοχώστου, η οποία θα λάβει 
χώρα στις ……………………….. ή σε οποιανδήποτε από αναβολή 
Συνέλευση. 
 
Υπογράφτηκε στις ………………………………….. 19……» 

 
27. Αν δεν υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες, ο πληρεξούσιος ψηφίζει κατά 

την κρίση του. Οταν όμως υπάρχει επιθυμία ανάθεσης σε μέλη του 
δικαιώματος της υπερψήφισης ή καταψήφισης μιας απόφασης, το 
πληρεξούσιο έγγραφο πρέπει να είναι συνταγμένο με τον πιο κάτω ή 
παρόμοιο τύπο: 

 
«  Προς το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αμμοχώστου. 
 
Ο/οι υπογραμμένος/οι …………………………………………………………… 
από ………………… μέλος/η του Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Αμμοχώστου με το παρόν  διορίζω/ομε τον/την 
……………………………………….. από ……………….. ή αν αυτό/ή 
κωλύεται τον/την ……………………………………. από …………………….. 
σαν πληρεξούσιο μου/μας ούτως ώστε για εμένα/εμάς και για λογαριασμό 
μου/μας υπερψηφίσει/καταψηφίσει στην (Ετήσια ή Εκτακτη, ανάλογα με 
την περίπτωση) Γενική Συνέλευση του Επιμελητηρίου Αμμοχώστου, η 
οποία θα λάβει χώρα στις ……………………………….. 19…, ή και σε 
οποιανδήποτε από αναβολή Συνέλευση, την απόφαση η οποία 
υποβάλλεται για έγκριση ………………» 
 
Υπογράφτηκε στις ………………………………….. 19………» 

 
28.    Ψήφος η οποία δόθηκε σύμφωνα με την εντολή του πληρεξουσίου 

εγγράφου είναι έγκυρη ανεξάρτητα αν εν τω μεταξύ ο εντολέας έχει 
πεθάνει ή έγινε διανοητικά ανίκανος ή αν ανακλήθηκε το πληρεξούσιο ή η 
εξουσία με βάση την οποία εκδόθηκε το πληρεξούσιο, νοουμένου ότι 
καμμιά γραπτή ένδειξη για τον θάνατο ή τη διανοητική ανικανότητα ή την 
ανάκληση θα έχει φτάσει στα Γραφεία του Επιμελητηρίου Αμμοχώστου ή 
στον τόπο της συγκρότησης της Συνέλευσης πριν από την έναρξη της 
Συνέλευσης ή της νεας Συνέλευσης από την αναβολή της πρώτης στην 
οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το πληρεξούσιο έγγραφο. 

 
Συμβούλιο και Αξιωματούχοι 

 
29.(α) Οι εργασίες του Επιμελητηρίου Αμμοχώστου διευθύνονται από 

Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται κάθε τρία χρόνια από την Ετήσια Γενική 
Συνέλευση. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι τρία χρόνια. Τα 
μέλη αυτά του Συμβουλίου είναι επανεκλέξημα για επόμενες τριετίες. 
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 Το Συμβούλιο απαρτίζεται, από δέκα πέντε (15) το ελάχιστον μέχρι 

είκοσι (20)  μέλη τα οποία εκλέγονται κάθε τρία χρόνια από τη Γενική 
Συνέλευση. Από άλλα μέλη του ΕΒΕΑ τα οποία δεν θα υπερβαίνουν 
συνολικά τα τρία και τα οποία θα διορίζονται από το Συμβούλιο του 
ΕΒΕΑ κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής με απόφαση 
που θα λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των παρόντων στην ειδική για 
το σκοπό αυτό συνεδρία του Συμβουλίου.  

 
 Τα μέλη αυτά ονομάζονται «αριστίνδην» μέλη. Δεν έχουν δικαίωμα 

ψήφου και η θητεία τους θα λήγει με τη λήξη της θητείας του 
Συμβουλίου που τα διορίζει. 

 
 Στους αριθμούς αυτούς δεν περιλαμβάνονται οι πρώην Πρόεδροι και 
Επίτιμοι Πρόεδροι όπως προνοείται πιο κάτω: 

 
 Ο 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 δύο 
συνεχείς περιόδους των τριών χρόνων η κάθε μία, με πλήρη 
δικαιώματα. Επι πλέον, οι Επίτιμοι Πρόεδροι και όλοι όσοι ήσαν 
Πρόεδροι του Συμβουλίου κατά καιρούς, μπορούν να παρακάθονται 
στις συνεδρίες του Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Αμμοχώστου με 
συμβουλευτική ιδιότητα. 

 
 Το Συμβούλιο αποτελείται από μέλη τα οποία προέρχονται και από τα 

τέσσερα Τμήματα του Επιμελητηρίου, δηλαδή, του Εμπορικού, του 
Βιομηχανικού, των Υπηρεσιών και του Τουρισμού. 

 
 Νοείται ότι τουλάχιστον τρία (3) 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 έξη (6) Μέλη μπορούν να εκλέγονται από 
οιονδήποτε Τμήμα. 

 
 Η θητεία του Προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου Αμμοχώστου δεν θα υπερβαίνει τις δύο συνεχόμενες 
περιόδους των τριών χρόνων η κάθε μία. 

 
 Νοείται ότι μετά την τυχόν συμπλήρωση από τον Πρόεδρο θητείας έξη 

χρόνων, αυτός θα μπορεί να εκλεγεί ξανά στο αξίωμα του Προέδρου 
μετά την πάροδο τριών χρόνων από την τελευταία θητεία του. 

 
 Αν η θέση του Προέδρου κενωθεί για οποιοδήποτε λόγο κατά τη 

διάρκεια της θητείας του, το Συμβούλιο εκλέγει νέο Πρόεδρο, ο οποίος 
υπηρετεί το υπόλοιπο της θητείας του Προέδρου που απεχώρησε. Το 
υπόλοιπο αυτό μέρος της θητείας δεν περιλαμβάνεται στη χρονική 
διάρκεια της θητείας του Προέδρου του Επιμελητηρίου, έτσι ώστε 
εκείνος ο οποίος υπηρέτησε τέτοιο υπόλοιπο θητείας, να μπορεί, 
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 εφ΄όσον εκλεγεί ξανά, να υπηρετήσει δύο επί πλέον συνεχόμενες 
περιόδους των τριών χρόνων η κάθε μία, στο αξίωμα του Προέδρου 
του Επιμελητηρίου Αμμοχώστου. 

 
   (β)  Οι υποψηφιότητες για την εκλογή μελών του Συμβουλίου, πρέπει να 

υποβάλλονται τουλάχιστον 48 ώρες (2 μέρες) πριν τον καθορισμένο 
για τη Συνέλευση χρόνο στη Γραμματεία του Επιμελητηρίου. Οι 
υποψηφιότητες πρέπει να είναι γραπτές και να υποστηρίζονται ή/και 
προτείνονται από τρία 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. 

 
 Αν οι υποψηφιότητες που θα υποβληθούν εμπρόθεσμα είναι ίσες με 

τον αριθμό των μελών του Συμβουλίου, δηλαδή 15-20, τότε δεν 
γίνονται εκλογές και οι υποψήφιοι εκλέγονται αυτόματα μέλη του 
Συμβουλίου τηρουμένου του άρθρου 29(α) παράγραφος 2. 

 
 Σε περίπτωση κατά την οποία οι υποψηφιότητες οι οποίες κατατέθηκαν 

εμπρόθεσμα δεν συπληρώνουν των αριθμό των μελών τα οποία 
πρέπει να εκλεγούν, τότε όσοι έβαλαν εμπρόθεσμα υποψηφιότητα θα 
εκλέγονται αυτόματα τηρουμένου του άρθρου 29(α) παράγραφος 2. Για 
τις υπόλοιπες θέσεις θα υποβάλλονται υποψηφιότητες κατά το χρόνο 
συγκρότησης της Συνέλευσης με προφορική πρόταση του υποψηφίου 
από ένα παρόν μέλος και με την υποστήριξη από άλλα τρία παρόντα 
Μέλη με την προϋπόθεση ότι ο προτεινόμενος δέχεται την 
υποψηφιότητα  του. 

 
  Η Γραμματεία του Επιμελητηρίου Αμμοχώστου ετοιμάζει με βάση τις 

υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν ψηφοδέλτιο κατ’αλφαβητική σειρά 
και κατά τμήματα, δηλαδή χωριστά για το Εμπορικό, το Βιομηχανικό τις 
Υπηρεσίες και τον Τουρισμό, το οποίο πρέπει να είναι σφραγισμένο με 
την επίσημη σφραγίδα του Επιμελητηρίου. Το ψηφοδέλτιο δίνεται 
στους εκλογείς πριν τη ψηφοφορία. 

 
 Οι εκλογείς σημειώνουν στα ψηφοδέλτια με το σημείο του σταυρού (+), 

ή με το σημείο νι (ν) ή με χι (Χ) τα ονόματα της προτίμησής τους. 
Εγκυρα ψηφοδέλτια θεωρούνται όσα έχουν σημειωμένα τα τρία 
τέταρτα τουλάχιστον ή ποσοστό κατά προσέγγιση των τριών τετάρτων 
του αριθμού των προς εκλογή Μελών του Συμβουλίου. 

 
 Ψηφοδέλτια τα οποία έχουν περισσότερα σημεία από τον αριθμό των 

προς εκλογή μελών του Συμβουλίου, ή τα οποία έχουν ονόματα 
γραμμένα με το χέρι, ή οτιδήποτε αλλοιώσεις είναι άκυρα. 
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   (γ) Η εκλογή μελών του Συμβουλίου γίνεται με τη σειρά επιτυχίας τους σε 

συσχετισμό και χωρίς επηρεασμό της ορισμένης αντιπροσωπευτικής 
μορφής της σύνθεσης του Συμβουλίου, τόσο από το Εμπορικό όσο και 
από το Βιομηχανικό, τις Υπηρεσίες και το Τμήμα του Τουρισμού. 

 
 Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος της Συνέλευσης στην οποία 

έγινε  η  ψηφοφορία  δικαιούται  σε  δεύτερη  και  νικώσα  ψήφο.  Αν   ο 
Πρόεδρος της Συνέλευσης δεν κάνει χρήση του δικαιώματος αυτού, η 
ισοψηφία θα λύεται με κλήρωση την οποία κάνει ο Πρόεδρος της 
Συνέλευσης. 

  
   (δ) Σε περίπτωση κατά την οποία μέλος του Επιμελητηρίου Αμμοχώστου, 

κατά την ημέρα της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης έχει το αξίωμα του 
Προέδρου, Αντιπροέδρου ή Επίτιμου Ταμία 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 (1) (γ) (δ) 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 ή Επίτιμου Ταμία του Συμβουλίου του 
ΚΕΒΕ όσον αφορά το χρονικό διάστημα το οποίο μεσολαβεί μεταξύ 
αυτής της εκλογής και της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΚΕΒΕ. 

 
   (ε) Μετά την εκλογή των Μελών του Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση 

εκλέγει 19 από τα μέλη του Επιμελητηρίου Αμμοχώστου τα οποία θα 
αποτελούν τα τακτικά μέλη του ΚΕΒΕ σύμφωνα με το άρθρο 3(β) του 
Καταστατικού του ΚΕΒΕ. Στον αριθμό αυτό των 19 πρέπει να 
περιλαμβάνονται τα εκλεγέντα μέλη του Συμβουλίου του Επιμελητηρίου 
Αμμοχώστου. Επίσης θα εκλέγει ένα ακόμα μέλος σαν εκπρόσωπο του 
Επιμελητηρίου Αμμοχώστου στο ΚΕΒΕ σύμφωνα με το άρθρο 3 του 
Καταστατικού του ΚΕΒΕ. 

 
30.(1) 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, τέσσερις 
Αντιπροέδρους, τον Επίτιμο Γραμματέα και τον Επίτιμο Ταμία για την 
περίοδο της θητείας τους. 

 
 Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρξει απαρτία στην πιο πάνω 

Συνεδρία, αυτή θα συγκαλείται ξανά στον ίδιο τόπο και την ίδια ημέρα 
και ώρα της επόμενης εβδομάδας. 

 
 Οι υποψήφιοι αξιωματούχοι του ΕΒΕΑ πρέπει να υποδεικνύονται από 

ένα Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, η δε υποψηφιότητα για να είναι  
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 έγκυρη, πρέπει να τυγχάνει της υποστήριξης από ένα άλλο Μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
 Νοείται ότι προϋπόθεση για την εγκυρότητα της υποψηφιότητας είναι η 

αποδοχή της από πλευράς του υποψηφίου. Η αποδοχή αυτή μπορεί 
να δίνεται προφορικά. 

 
 Σε περίπτωση κατά την οποία για μια θέση αξιωματούχου στο 

Διοικητικό Συμβούλιο υπάρχουν περισσότερες από μία υποψηφιότητες 
τότε για την ανάδειξη του συγκεκριμένου αξιωματούχου διενεργείται 
μυστική ψηφοφορία μεταξύ των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 
 Της πρώτης συνεδρίας του νεοκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου κατά 

την οποία εκλέγονται οι αξιωματούχοι του ΕΒΕΑ προεδρεύει ο 
μεγαλύτερος σε ηλικία Επίτιμος Πρόεδρος του ΕΒΕΑ. Σε περίπτωση 
που ο μεγαλύτερος σε ηλικία Πρόεδρος κωλύεται ή δεν επιθυμεί να 
προεδρεύσει, καλείται ο επόμενος σε ηλικία Επίτιμος Πρόεδρος κ.ο.κ. 

 
 Σε περίπτωση κατά την οποία κανένας από τους Επίτιμους Προέδρους 

του ΕΒΕΑ δεν μπορεί ή δεν επιθυμεί να προεδρεύσει της συνεδρίας 
αυτής, τότε προεδρεύει της συνεδρίας ο μεγαλύτερος σε ηλικία από τα 
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 
 Οι Αντιπρόεδροι του Επιμελητηρίου Αμμοχώστου είναι τέσσερις. 

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. 

 
 Η θητεία των Αντιπροέδρων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις 

συνεχόμενες περιόδους των τριών χρόνων η κάθε μία. 
 
 Μετά την τυχόν συμπλήρωση θητείας εννέα χρόνων από ένα 

Αντιπρόεδρο αυτός θα μπορεί να εκλεγεί ξανά στο αξίωμα αυτό όταν 
περάσουν τρία χρόνια από την τελευταία του θητεία. 

 
 Αν η θέση Αντιπροέδρου κενωθεί για οποιοδήποτε λόγο στη διάρκεια 

της θητείας του, το Συμβούλιο εκλέγει νέο Αντιπρόεδρο ο οποίος 
υπηρετεί το υπόλοιπο της θητείας του Αντιπροέδρου ο οποίος 
αποχώρησε. Το υπόλοιπο αυτό της θητείας δεν περιλαμβάνεται στη 
χρονική διάρκεια της θητείας Αντιπροέδρου του Επιμελητηρίου έτσι 
ώστε εκείνος ο οποίος υπηρέτησε τέτοιο υπόλοιπο να μπορεί, αν 
εκλεγεί ξανά να υπηρετεί τρεις συνεχόμενες περιόδους των τριών 
χρόνων η κάθε μία στο αξίωμα του Αντιπροέδρου του Επιμελητηρίου. 

 
 Το Συμβούλιο θα εκλέγει, επίσης με μυστική ψηφοφορία, μεταξύ των 

μελών του, τα πρόσωπα εκείνα τα οποία θα αποτελούν τα τακτικά και 
αναπληρωματικά μέλη του Συμβουλίου του ΚΕΒΕ όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 28(α) του Καταστατικού του ΚΕΒΕ. 
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 Στα πιο πάνω μέλη του Συμβουλίου του ΚΕΒΕ θα περιλαμβάνονται, ο 
Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι και ο Επίτιμος Γραμματέας του Συμβουλίου 
του Επιμελητηρίου Αμμοχώστου εκτός και αν το Συμβούλιο του 
Επιμελητηρίου Αμμοχώστου αποφασίσει ότι μεταξύ των μελών τα 
οποία θα εκλέξει σαν μέλη του Συμβουλίου του ΚΕΒΕ δεν θα 
περιλαμβάνονται ένας ή και όλοι οι πιο πάνω αξιωματούχοι που 
αναφέρτηκαν. 

  
 Επίσης το Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Αμμοχώστου έχει πάντοτε το 

δικαίωμα να αντικαθιστά μέλος του το οποίο εκλέγηκε σαν μέλος του 
Συμβουλίου του ΚΕΒΕ με γραπτή κοινοποίηση της αντικατάστασης 
αυτής και με γνωστοποίηση του ονόματος του προσώπου το οποίο 
αντικαθιστά το μέλος του Συμβουλίου του ΚΕΒΕ το οποίο αποσύρεται. 

 
 Το νέο αυτό μέλος του Συμβουλίου του ΚΕΒΕ το οποίο εκλέγεται με τον 

τρόπο αυτό, πρέπει να περιλαμβάνεται μεταξύ των μελών του ΚΕΒΕ 
όπως ορίζει το άρθρο 28 του Καταστατικού του ΚΕΒΕ. 

 
 Σε περίπτωση ισοψηφίας σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, ο 

Πρόεδρος δικαιούται σε δεύτερη και νικώσα ψήφο. Σε περίπτωση κατά 
την οποία ο Πρόεδρος δε κάνει χρήση του δικαιώματος αυτού, η 
ψηφοφορία θα επαναλαμβάνεται και σε περίπτωση και πάλιν νέας 
ισοψηφίας και σε περίπτωση που και πάλιν ο Πρόεδρος δεν 
χρησιμοποιήσει τη δεύτερη και νικώσα ψήφο του αυτή θα λύνεται με 
κλήρωση η οποία θα γίνεται από τον Πρόεδρο. 

 
(2) Το Συμβούλιο διορίζει επίσης τους λοιπούς αξιωματούχους και το 

προσωπικό του Επιμελητηρίου Αμμοχώστου, εκτός και αν οι διορισμοί 
αυτοί έχουν γίνει με άλλο τρόπο και ειδικά με σύμβαση. 

 
(3) Το Επιμελητήριο Αμμοχώστου μπορεί σε Γενική Συνέλευση και ύστερα 

από πρόταση του Συμβουλίου, να δίνει την Τιμητική Διάκριση του 
«Επιτίμου Προέδρου» σε οποιοδήποτε μέλος του Επιμελητηρίου το 
οποίο διακρίνεται και το οποίο έχει υπηρετήσει τους σκοπούς του 
Επιμελητηρίου Αμμοχώστου ή έχει προσφέρει σ’αυτό εξαιρετικές 
υπηρεσίες οι οποίες δικαιολογούν την τιμητική αυτή διάκριση. 

 
Δικαιώματα Σύναψης Δανείων 

 
31. Το Συμβούλιο μπορεί να υποκαθιστά το Επιμελητήριο Αμμοχώστου σε 

όλες τις εξουσίες του αναφορικά με τη σύναψη δανείων, την 
επιβάρυνση ή υποθήκευση ολόκληρης ή μέρους της περιουσίας του, 
την έκδοση γραμματίων, χρεωστικών ομολόγων και άλλων χρεωστικών 
εγγράφων για άμεση εξόφληση ή για εξασφάλιση της εξόφλησης 
οποιουδήποτε χρέους, οφειλής ή υποχρέωσης του Επιμελητηρίου ή 
οποιουδήποτε τρίτου. 
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Δικαιώματα και Υποχρεώσεις του Συμβουλίου 
 
32. Οι εργασίες του Επιμελητηρίου Αμμοχώστου διευθύνονται από το 

Συμβούλιο το οποίο μπορεί να ασκεί όλες τις δικαιοδοσίες του 
Επιμελητηρίου Αμμοχώστου εκτός από εκείνες οι οποίες σύμφωνα με 
το Νόμο ή με το Καταστατικό αυτό απαιτείται να ασκούνται από το 
Επιμελητήριο Αμμοχώστου, σε Γενική Συνέλευση. Η εξουσία αυτή του 
Συμβουλίου θα ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή των 
Κανονισμών αυτών και θα υπόκειται σε κανονισμούς οι οποίοι δεν είναι 
αντίθετοι με τις πιο πάνω διατάξεις που αναφέρτηκαν και οι οποίοι 
καθορίζονται από το Επιμελητήριο Αμμοχώστου σε Γενική Συνέλευση. 

 
Ομως κανένας Κανονισμός του Επιμελητηρίου Αμμοχώστου ο οποίος 
ψηφίζεται σε Γενική Συνέλευση θα μπορεί να κάνει άκυρη οποιαδήποτε 
ενέργεια του Συμβουλίου  η οποία προηγήθηκε τούτου και η οποία θα 
ήταν έγκυρη αν δεν είχει ψηφιστεί ο κανονισμός αυτός. 

 
33. Ολες οι επιταγές, τα γραμμάτεια, οι τραβηκτικές, οι συναλλαγματικές 

και γενικά τα διαπραγματεύσιμα έγγραφα και όλες οι αποδείξεις των 
χρημάτων τα οποία πληρώνονται στο Επιμελητήριο πρέπει να 
υπογράφονται, να εκδίδονται, να γίνονται αποδεκτές, να 
οπισθογραφούνται και γενικά να διατυπώνονται, ανάλογα με την κάθε 
περίπτωση, με τον τρόπο τον οποίο ορίζει κατά καιρούς το Συμβούλιο 
με αποφάσεις του. 

 
34. Το Συμβούλιο κρατεί βιβλίο πρακτικών στο οποίο καταχωρούνται: 
 

(α)  Ολοι οι διορισμοί των αξιωματούχων οι οποίοι γίνονται από το 
Συμβούλιο. 
 
(β)  Ολα τα ονόματα των Μελών του Συμβουλίου τα οποία παρίστανται 
σε κάθε συνεδρία του Συμβουλίου ή σε οποιαδήποτε Επιτροπή του 
Συμβουλίου. 
 
(γ)  Ολες οι αποφάσεις και οι ενέργειες οι οποίες γίνονται σε όλες τις 
Συνελεύσεις του Επιμελητηρίου Αμμοχώστου, τις συνεδρίες των 
Μελών του Συμβουλίου και των επιτροπών του Συμβουλίου. 
 
Κάθε Μέλος του Συμβουλίου το οποίο παρίσταται σε συνεδρία του 
Συμβουλίου ή Επιτροπής του Συμβουλίου υπογράφει στο βιβλίο το 
οποίο τηρείται για την καταγραφή των παρουσιών. 
 
 

Εκπτωση από το Αξίωμα του Μέλους του Συμβουλίου 
 
35.(1) Η έδρα μέλους του Συμβουλίου θεωρείται ότι κενώθηκε αν το Μέλος 

του Συμβουλίου 
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 (α)  πτωχεύσει ή κάμει οποιαδήποτε διευθέτηση ή συμβιβασμό με τους 
πιστωτές του γενικά ή 

 
 (β)  του απαγορευθεί, ύστερα από διάταγμα το οποίο εκδίδεται 

σύμφωνα με το άρθρο 180 του Νόμου να παραμείνει Μέλος του 
Συμβουλίου, ή 

 
 (γ)  γίνει παράφρον ή 
 
 (δ)  παραιτηθεί από το αξίωμα του ύστερα από γραπτή ειδοποίησή του 

προς το Επιμελητήριο Αμμοχώστου. 
 

(2) Κανένα Μέλος του Συμβουλίου δεν δικαιούται να ψηφίζει σε σχέση με 
οποιαδήποτε σύμβαση στην οποία έχει ενδιαφέρον προσωπικά ή σε 
σχέση με οποιοδήποτε συναφές με αυτή ζήτημα, αν δε ψηφίσει τότε η 
ψήφος του δεν θα λαμβάνεται υπ’όψη. 

 
(3) Μέλος του Συμβουλίου το οποίο εκπίπτει από το αξίωμά του σύμφωνα 

με τις παραγράφους (1)α, β, γ, δ, 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 από τον πρώτο επιλαχόντα στις εκλογές για την 
ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 
Αν ο πρώτος επιλαχών δεν θέλει ή δεν μπορεί να αναλάβει, καλείται ο 
δεύτερος κ.ο.κ. μέχρι πλήρωσης της θέσης. 
 
Αν δεν υπάρχουν επιλαχόντες η θέση ή οι θέσεις οι οποίες έμεινα 
άδειες αναπληρώνονται με απόφαση των Μελών του Συμβουλίου κατά 
την κρίση τους, στη διάρκεια νομότυπης συνεδρίας τους. 

 
(4) Μέλος του Συμβουλίου το οποίο παύει να είναι Μέλος του 

Επιμελητηρίου Αμμοχώστου θεωρείται ότι παραιτείται και από το 
Συμβούλιο. Η θέση του η οποία έτσι μένει άδεια αναπληρώνεται με τον 
τρόπο που εκτέθηκε πιο πάνω. 

 
 

Ενέργειες του Συμβουλίου 
 
36.(1) Το Συμβούλιο μπορεί όπως θέλει να κανονίζει τα θέματα των 

Συνεδριών του. Οι αποφάσεις πάνω σε θέματα τα οποία εγείρονται στη 
διάρκεια των συνεδριών του λαμβάνονται με πλειοψηφία των 
παρόντων μελών. 

 
 Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος έχει δικαίωμα σε δεύτεη και 

νικώσα ψήφο. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Πρόεδρος δεν κάνει 
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 χρήση του δικαιώματός του αυτού η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Σε 
περίπτωση και πάλιν ισοψηφίας και σε περίπτωση που και πάλιν ο 
Πρόεδρος δεν χρησιμοποιήσει τη δεύτερη και νικώσα ψήφο του, η 
ισοψηφία θα λύνεται με κλήρωση την οποία κάνει ο Πρόεδρος. 

 
(2) Ο Γραμματέας υποχρεούται οποτεδήποτε να συγκαλέσει συνεδρία του 

Συμβουλίου αν το ζητήσουν ο Πρόεδρος ή τρία μέλη του Συμβουλίου ή 
είκοσι Μέλη του Επιμελητηρίου. Αν κάποιο Μέλος του Συμβουλίου 
απουσιάζει από τη Δημοκρατία, τότε δεν απαιτείται να του σταλεί 
γνωστοποίηση για τη συνεδρία του Συμβουλίου. 

 
37. Για τη διεξαγωγή των εργασιών του Συμβουλίου απαιτείται απαρτία 7 

ατόμων τα οποία παρίστανται προσωπικά. 
 
Η αποχώρηση από οποιανδήποτε συνεδρία του Συμβουλίου 
οποιουδήποτε αριθμού Μελών μετά τον σχηματισμό απαρτίας και την 
έναρξη των εργασιών του, δεν επηρεάζει τη συνέχιση των εργασιών 
του Συμβουλίου εκτός και αν τα Μέλη που έμειναν δεν υπερβαίνουν το 
ένα πέμπτο ή ποσοστό κατά προσέγγιση τούτου του αριθμού των 
Μελών του Συμβουλίου. 

 
38. Οι Συνεδρίες του Συμβουλίου προεδρεύονται από τον Πρόεδρο ή στην 

απουσία του από τον μεγαλύτερο σε ηλικία Αντιπρόεδρο. Σε 
περίπτωση κατά την οποία σε οποιαδήποτε συνεδρία μετά από 
δεκαπέντε λεπτά από την ορισμένη για την έναρξη της ώρα, τόσο ο 
Πρόεδρος όσοι και οι Αντιπροέδροι απουσιάζουν, τα παρόντα Μέλη 
μπορούν να εκλέξουν ένα μεταξύ τους για να προεδρεύσει της 
συνεδρίας. 

 
39. Τα Μέλη του Συμβουλίου μπορούν να αναθέτουν οποιανδήποτε 

εξουσία τους σε επιτροπή από Μέλη του Συμβουλίου κατά την κρίση 
τους. Οι επιτροπές αυτές στην άσκηση των εξουσιών που τους 
ανατίθενται οφείλουν να συμμορφώνονται με οποιεσδήποτε οδηγίες 
τους έχουν δοθεί από το Συμβούλιο. 

 
40. Οι επιτροπές μπορούν να εκλέγουν τον Πρόεδρο των συνεδριών τους.   

Αν δεν εκλεγεί Πρόεδρος ή αν ο Πρόεδρος δεν είναι παρών μετά από 
πέντε λεπτά από την ορισμένη για συνεδρία της Επιτροπής ώρα, τα 
παρόντα Μέλη μπορούν να εκλέγουν ένα μεταξύ τους για να 
προεδρεύσει της συνεδρίας. 

 
41. Η έναρξη και η λήξη των συνεδριών των Επιτροπών είναι στην κρίση 

των ιδίων των Επιτροπών. Οι αποφάσεις για ζητήματα τα οποία 
εγείρονται στη διάρκεια των συνεδριών τους λαμβάνονται με 
πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο 
Πρόεδρος δικαιούται δεύτερη και νικώσα ψήφο. Σε περίπτωση κατά 
την οποία ο Πρόεδρος δεν χρησιμοποιήσει το δικαίωμα του αυτό, η 

… 20/… 



-20- 
 

ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Σε περίπτωση νέας και πάλιν ισοψηφίας 
και αν και πάλιν ο Πρόεδρος δεν κάνει χρήση της δεύτερης και νικώσας 
ψήφου, τότε η ισοψηφία θα λύνεται με κλήρωση την οποία κάνει ο 
Πρόεδρος. 

 
42. Ολες οι ενέργειες οι οποίες γίνονται στις συνεδρίες του Συμβουλίου ή 

από οποιανδήποτε επιτροπή του Συμβουλίου ή από οποιοδήποτε 
πρόσωπο το οποίο ενεργεί με την ιδιότητα του Μέλους του 
Συμβουλίου, ανεξάρτητα αν μεταγενέστερα αποκαλυφθεί ότι ο 
διορισμός οιουδήποτε μέλους του Συμβουλίου ή οιουδήποτε 
προσώπου το οποίο ενήργησε κατόπιν εντολής του μέλους αυτού δεν 
ήταν απόλυτα νόμιμος και έγκυρος ή ότι τα πιο πάνω πρόσωπα ή 
οποιοδήποτε από αυτά είχε εκπέσει από το αξίωμα του, θα είναι 
έγκυρες σαν κάθε ένα από τα πρόσωπα αυτά να είχε διοριστεί 
νομότυπα και να κατείχε το αξίωμα του Μέλους του Συμβουλίου 
έγκυρα. 

 
43. Γραπτή απόφαση η οποία είναι υπογραμμένη από όλα τα Μέλη του 

Συμβουλίου τα οποία κατά τον χρόνο που πάρθηκε η απόφαση 
εδικαιούντο να παίρνουν γνωστοποιήσεις για τη σύγληση συνεδριών 
του Συμβουλίου, είναι έγκυρη και εκτελεστή σαν να επρόκειτο για 
απόφαση που πάρθηκε σε συνεδρία του Συμβουλίου η οποία 
συγκλήθηκε και συγκροτήθηκε νομότυπα. 

 
Εκτελεστική Επιτροπή 

 
44. Την Εκτελεστική Επιτροπή αποτελούν: 
 

Ι Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ 
 

ΙΙ Οι τέσσερις Αντιπροέδροι του 
 
ΙΙΙ Ο Επίτιμος Γραμματέας 
 
IV Ο Επίτιμος Ταμίας 
 
V Ο αμέσως πρώην Πρόεδρος του ΕΒΕΑ 
 
VI Οι Επίτιμοι Πρόεδροι του ΕΒΕΑ, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου. 
 
Οι συνεδρίες της Εκτελεστικής Επιτροπής προεδρεύονται από τον 
Πρόεδρο του ΕΒΕΑ ή στην απουσία του από τον μεγαλύτερο σε ηλικία 
Αντιπρόεδρο. 
 
Σε περίπτωση κατά την οποία ο Πρόεδρος και οι τέσσερις 
Αντιπρόεδροι είναι απόντες για δέκα πέντε λεπτά από την ορισμένη για 
την   έναρξη   της   συνεδρίας   της   Εκτελεστικής   Επιτροπής  ώρα, τα 
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παρόντα μέλη της επιτροπής μπορούν να εκλέξουν μεταξύ τους ένα 
άτομο για να προεδρεύσει της συνεδρίας. 
 
Τρία μέλη της Επιτροπής που έχουν δικαίωμα ψήφου, παρόντα 
προσωπικά αποτελούν απαρτία. 
 
Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι εκτελεστικό όργανο του Συμβουλίου του 
ΕΒΕΑ. Ενεργεί δε και πράττει για όλα τα θέματα πάνω στα οποία το 
Συμβούλιο του ΕΒΕΑ έχει προδιαγράψει πολιτική. Προωθεί δε και 
εφαρμόζει τις εκάστοτε αποφάσεις του Συμβουλίου. 
 
Η Εκτελεστική Επιτροπή μπορεί να συνέρχεται για εκτέλεση των 
εργασιών της, να αναβάλλει και κατά οποιονδήποτε τρόπο να ρυθμίζει 
οτιδήποτε αφορά τις συνεδρίες της όπως αυτή νομίζει ορθό. 
 
Οι αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται στις συνεδρίες της Επιτροπής 
πάνω σε οποιαδήποτε εγειρόμενα σ’αυτή θέματα, λαμβάνονται με 
πλειοψηφία των παρόντων μελών της. 
 
Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρο δικαιούται σε δεύτερη και νικώσα 
ψήφο. 
 
Σε περίπτωση κατά την οποία ο Πρόεδρος δεν κάνει χρήση του 
δικαιώματος του της δεύτερης και νικώσας ψήφου, τότε η ψηφοφορία 
θα επαναλαμβάνεται. Σε περίπτωση και πάλιν ισοψηφίας και μη 
χρήσης και πάλιν δικαιώματος της δεύτερης και νικώσας ψήφου από 
πλευράς του Προέδρου, τότε η ισοψηφία θα λύεται με κλήρο ο οποιος 
θα σύρεται από τον Πρόεδρο. 
 
Ο Γραμματέας/Διευθυντής του ΕΒΕΑ εκτελεί και χρέη Γραμματέα της 
Εκτελεστικής Επιτροπής. 
 
Ο Γραμματέας/Διευθυντής υποχρεούται να συγκαλεί συνεδρία της 
Επιτροπής κατά πάντα χρόνο αν ζητηθεί τούτο από τον Πρόεδρο ή 
από τρία μέλη της Επιτροπής. 
 
 

Γραμματέας 
 

45. Ο Γραμματέας διορίζεται από το Συμβούλιο με όρους, συμφωνία και 
αμοιβή που αποφασίζει το Συμβούλιο. 

 
Ο Γραμματέας ο οποίος διορίζεται από το Συμβούλιο, μπορεί να 
απαλλαγεί από τα καθήκοντα του μόνο με απόφαση του Συμβουλίου. 
 
Ο Γραμματέας φέρει το τίτλο Γραμματέας/Διευθυντής. 
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Σφραγίδα 
 
46. Το Συμβούλιο οφείλει να φροντίζει για την ασφαλισμένη φύλαξη της 

επίσημης σφραγίδας, η οποία πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ύστερα 
από εξουσιοδότηση η οποία δίνεται από το Συμβούλιο ή από Μέλη του 
Συμβουλίου τα οποία έχουν νόμιμη εξουσιοδότηση για τον σκοπό αυτό, 
κάθε δε έγγραφο στο οποίο τίθεται η σφραγίδα, πρέπει να υπογράφεται 
από ένα μέλος του Συμβουλίου και να προσυπογράφεται από τον 
Γραμματέα ή άλλο μέλος του Συμβουλίου ή από πρόσωπο το οποίο 
έχει ειδική εξουσιοδότηση γι’αυτό από το Συμβούλιο. 

 
Εκτός από την επίσημη σφραγίδα του Επιμελητηρίου Αμμοχώστου, το 
Συμβούλιο μπορεί να φροντίσει για την κατασκευή των αναγκαίων 
σφραγίδων οι οποίες χρησιμοποιούνται στην έκδοση πιστοποιητικών 
και εγγράφων νομιμοποίησης. 
 
Οι σφραγίδες αυτές χρησιμοποιούνται από τον Γραμματέα ή από 
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτημένο από το 
Συμβούλιο. 
 
 

Λογαριασμοί 
 
47. Το Συμβούλιο οφείλει να φροντίζει για την προμήθεια των κατάλληλων 

λογιστικών βιβλίων στα οποία πρέπει να καταχωρούνται: 
 

(α) Ολα τα ποσά τα οποία εισπράττονται και πληρώνονται από το 
Επιμελητήριο Αμμοχώστου μαζί με τα δικαιολογητικά κάθε είσπραξης 
και πληρωμής και 
 
(β) Το ενεργητικό και παθητικό του Επιμελητηρίου Αμμοχώστου. 
 
Δεν θα θεωρείται ότι η τήρηση των λογισιτκών βιβλίων γίνεται σωστά, 
αν δεν τηρήθηκαν τέτοια βιβλία και με τέτοιο τρόπο ο οποίος είναι 
αναγκαίος έτσι ώστε να δίνουν αληθινή και σωστή εικόνα της 
κατάστασης και των υποθέσεων του Επιμελητηρίου Αμμοχώστου και 
να εξηγούν με σαφήνεια τις δοσοληψίες του. 

 
48. Τα λογιστικά βιβλία πρέπει να τηρούνται στα εγγεγραμμένα γραφεία 

του Επιμελητηρίου Αμμοχώστου ή σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 141(3) του Νόμου, σε οποιονδήποτε άλλο τόπο ή τόπους κατα 
την κρίση του Συμβουλίου. Αυτά πρέπει να βρίσκονται πάντοτε στη 
διάθεση του Συμβουλίου για έλεγχο. 

 
49. Το Συμβούλι πρέπει από καιρού εις καιρόν να ορίζει αν και μέχρι ποιού 

σημείου όπως επίσης και σε ποιές ώρες και σε ποιούς χώρους και 
κάτω από ποιές συνθήκες και ποιούς κανονισμούς, οι λογαριασμοί και 
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τα λογιστικά βιβλία του Επιμελητηρίου Αμμοχώστου ή ένα από αυτά θα 
μπορεί να ελέγχονται από μέλη τα οποία δεν είναι και Μέλη του 
Συμβουλίου. Κανένα Μέλος (το οποίο δεν είναι μέλος του Συμβουλίου) 
δεν έχει οποιοδήποτε δικαίωμα ελέγχου οποιουδήποτε λογαριασμού ή 
βιβλίου ή εγγράφου του Επιμελητηρίου εκτός και αν του δίνεται το 
δικαίωμα αυτό από το Νόμο, ή αν είναι εξουσιδοτημένο από το 
Συμβούλιο ή από τη Γενική Συνέλευση του Επιμελητηρίου 
Αμμοχώστου.  

 
50. Tο Συμβούλιο οφείλει να ετοιμάζει κατά καιρούς, όπως προβλέπουν τα 

άρθρα 142, 144 και 151 του Νόμου και να παρουσιάζει στη Γενική 
Συνέλευση του Επιμελητηρίου Αμμοχώστου τους λογαριασμούς 
εσόδων και εξόδων, τους Ισολογισμούς και τις εκθέσεις του 
Συμβουλίου και των ελεγκτών όπως προβλέπουν τα πιο πάνω άρθρα. 

 
51. Αντίγραφο κάθε λογαριασμού εσόδων και εξόδων και του Ισολογισμού 

(περιλαμβανομένου και κάθε εγγράφου το οποίο σύμφωνα με το Νόμο 
απαιτείται να επισυνάπτεται με αυτά), τα οποία πρόκειται να 
υποβληθούν από το Επιμελητήριο Αμμοχώστου σε Γενική Συνέλευση, 
μαζί με αντίγραφο της Εκθεσης Ελεγκτών, πρέπει να στέλλεται σε κάθε 
μέλος του Επιμελητηρίου Αμμοχώστου και σε κάθε κάτοχο ομολόγων 
του τουλάχιστον 21 ημέρες πριν από την ημέρα της Συνέλευσης. Τα 
στοιχεία τα οποία προβλέπονται από το άρθρο αυτό δεν χρειάζεται να 
στέλλονται σε πρόσωπα των οποίων η διεύθυνση είναι άγνωστη στο 
Επιμελητήριο Αμμοχώστου ή σε περισσότερους από ένα συγκατόχους 
ομολόγων. 

 
Ελεγκτές 

 
52. Οι Ελεγκτές πρέπει να διορίζονται και τα καθήκοντά τους να 

καθορίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 153 μέχρι και 156 του Νόμου. 
 
 

Γνωστοποιήσεις 
 

53. Οι γνωστοποιήσεις μπορούν να επιδίδονται από το Επιμελητήριο 
Αμμοχώστου προς τα Μέλη του είτε προσωπικά είτε με την 
ταχυδρόμησή τους στις διευθύνσεις που δήλωσαν στο Επιμελητήριο ή 
(αν δεν έχουν δηλωμένη διεύθυνση στη Δημοκρατία) στη διεύθυνση 
του που υπάρχει στη Δημοκρατία και δόθηκε στο Επιμελητήριο από 
αυτά για την αποστολή των γνωστοποιήσεων. 

 
Οταν μια γνωστοποίηση στέλλεται ταχυδρομικά θα θεωρείται ότι 
επιδόθηκε με την αναγραφή της διεύθυνσης, της πληρωμής των 
ταχυδρομικών τελών και της ταχυδρόμησης του φακέλλου που περιέχει 
την γνωστοποίηση. Και αν μεν πρόκειται για συνεδρία θεωρείται ότι 
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επιδόθηκε μετά από 24 ώρες αφ’ότου ταχυδρομήθηκε για δε όλες τις 
άλλες περιπτώσεις, κατά τον χρόνο της παράδοσης της επιστολής με 
το συνηθισμένο ταχυδρομείο. 

 
54. Γνωστοποίηση για κάθε Συνέλευση πρέπει να δίνεται με οποιονδήποτε 

από τους πιο πάνω τρόπους που περιφράφηκαν προς: 
 

(α)  Κάθε μέλος, εκτός εκείνων των μελών, τα οποία επειδή δεν έχουν 
δηλωμένη διεύθυνση στη Δημοκρατία, δεν γνωστοποίησαν προς το 
Επιμελητήριο Αμμοχώστου διεύθυνση στη Δημοκρατία για να τους 
στέλλονται γνωστοποιήσεις και 
 
(β)  Τον διορισμένο ελεγκτή του Επιμελητηρίου Αμμοχώστου. Κανένα 
άλλο πρόσωπο δεν δικαιούται να παίρνει γνωστοποιήσεις για Γενικές 
Συνελεύσεις. 
 
 

Εκκαθάριση 
 
55. Το Επιμελητήριο Αμμοχώστου μπορεί να διαλυθεί σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Νόμου. 
 
56. Οι διατάξεις του άρθρου 10 του Ιδρυτικού Εγγράφου του 

Επιμελητηρίου Αμμοχώστου, οι οποίες αναφέρονται στη διάλυση ή 
εκκαθάριση του Επιμελητηρίου Αμμοχώστου, ισχύουν και θεωρούνται 
ότι επναλαμβάνονται στο Καταστατικό αυτό. 

 
Εσωτερικοί Κανονισμοί 

 
57. Το Επιμελητήριο  Αμμοχώστου σε Γενική Συνέλευση και το Συμβούλιο 

με τον όρο της επικύρωσης σε προσεχή Ετήσια Γενική Συνέλευση 
έχουν την εξουσία να καταρτίζουν εσωτερικούς Κανονισμούς: 

 
(α)  Για την οργάνωση και τη διεύθυνση του Επιμελητηρίου 
Αμμοχώστου. 
 
(β)  Για τη δημιουργία Κλαδικών Επιτροπών μεταξύ των Μελών του 
Επιμελητηρίου Αμμοχώστου για την παρακολούθηση των ειδικών 
προβλημάτων τους και για την επαφή τους μέσω των Επιτροπών 
αυτών με το Συμβούλιο. 
 
(γ)  Για τη διεξαγωγή των εργασιών του Επιμελητηρίου Αμμοχώστου με 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

 
 
 
 

 


