Κυπριακός Υδατικός Σύνδεσμος
Καταστατική Γενική Συνέλευση
11 Δεκεμβρίου 2021
(Ξενοδοχείο Crowne Plaza, Λεμεσός)

Εργασίες Καταστατικής
Γενικής Συνέλευσης
12:00– 12:30 Εργασίες Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης:
• Επεξήγηση αλλαγών Καταστατικού.
• Συζήτηση αλλαγών.
• Ψηφοφορία για έγκριση των αλλαγών του Καταστατικού.

Τροποποίηση Άρθρων του Καταστατικού (1/5)
Άρθρο

Άρθρo 3: ΣΚΟΠΟI
ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΥΞΗ
ΣΚΟΠΩΝ

Υφιστάμενο

Προτεινόμενο

Α.1. Η προώθηση και παροχή επαγγελματικής
αρωγής σε επιστήμονες, μηχανικούς,
τεχνικούς και άλλους που σχετίζονται με τον
σχεδιασμό, κατασκευή και λειτουργία
συστημάτων Διαχείρισης Υδάτων και Υγρών
Αποβλήτων.

Α.1. Η προώθηση και παροχή γνώσεων σε
επιστήμονες, μηχανικούς, τεχνικούς και
άλλους που σχετίζονται με τον σχεδιασμό,
κατασκευή και λειτουργία συστημάτων
Διαχείρισης Υδάτων και Υγρών Αποβλήτων.

Β.5. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε
θέματα διαχείρισης υδάτων και υγρών
αποβλήτων που σχετίζονται με τις
δραστηριότητες και τους σκοπούς του KΥΣ.

Β.5. Η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών σε
θέματα διαχείρισης υδάτων και υγρών
αποβλήτων που σχετίζονται με τις
δραστηριότητες και τους σκοπούς του KΥΣ.

Τροποποίηση Άρθρων του Καταστατικού (2/5)
Άρθρο

Άρθρo 4:
ΜΕΛΗ

Υφιστάμενο

Προτεινόμενο

1. Τα μέλη του Συνδέσμου διακρίνονται σε
Τακτικά, Επίτιμα, Δόκιμα και Φορείς μέλη.

1. Τα μέλη του Συνδέσμου διακρίνονται σε Τακτικά,
Επίτιμα, και Δόκιμα.

5. Οι Φορείς - μέλη του Κ.Υ.Σ. διακρίνονται
σε: (I) Δημόσιους φορείς, (II)
Ακαδημαϊκούς Ερευνητικούς φορείς, (III)
Ιδιωτικούς φορείς ως ακολούθως
αναφέρονται. Τα μέλη με την εγγραφή
τους θα υποδεικνύουν ένα φυσικό
πρόσωπο ως αντιπρόσωπο τους στην
Γενική Συνέλευση του Σωματείου. Σε
περίπτωση αντικατάστασης αυτού του
ατόμου από τους Φορείς - μέλη θα
ενημερώνεται αμέσως γραπτώς το
Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου.

Νέα Άρθρα:

ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ

7.Τακτικό μέλος μπορεί εφόσον το δηλώσει κατά την
αίτηση έγγραφής του ή και αργότερα να αντιπροσωπεύει
νομικά πρόσωπα – Φορείς εφόσον έχει εξασφαλίσει
σχετική συγκατάθεση από το Φορέα για αυτή την
επιθυμία του και τύχει έγκρισης από το Διοικητικό
Συμβούλιο.
8.Τέτοιοι Φορείς που θα ονομάζονται ΦορέαςΥποστηρικτής διακρίνονται σε: (I) Δημόσιους φορείς, (II)
Ακαδημαϊκούς Ερευνητικούς φορείς, (III) Ιδιωτικούς
φορείς ως ακολούθως αναφέρονται:

Τροποποίηση Άρθρων του Καταστατικού (3/5)
Άρθρο
Άρθρo 4:
ΜΕΛΗ

Υφιστάμενο
10.Προς εγγραφή Φορέα – μέλους στo
Σωματείo συμπληρώvεται γραπτή αίτηση που
απευθύvεται στo Διoικητικό Συμβoύλιo,
προσυπογραφόμενη από δύο τακτικά μέλη,
συνοδευόμενη από πoσό 100,00 Ευρώ ως
δικαίωμα εγγραφής ή όπως αλλιώς θα
αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του
Σωματείου.

Προτεινόμενο
Νέο Άρθρο:
9. Οι αναφερόμενοι Φορείς- Υποστηρικτές οι
οποίοι δεν αποτελούν μέλη του Σωματείου
θα καταβάλουν εισφορά που καθορίζεται σε
40,00 Ευρώ ετησίως και θα αυξάνεται ή
μειώνεται με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου.

ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ
ΑΡΘΡΟ 9:
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ
ΓΕΝIΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

3. Η Καταστατική Συvέλευση βρίσκεται σε
απαρτία όταv παρευρίσκovται τoυλάχιστov τα
μισά από τα εγγεγραμμέvα τακτικά μέλη που
έχουν εξοφλημένες τις συνδρομές τους κατά
την ημέρα της Συνέλευσης, διαφoρετικά
συγκαλείται εκ vέoυ με τηv διαδικασία πoυ
πρoβλέπεται στο παρόν άρθρο 7(2).

3. Η Καταστατική Συvέλευση βρίσκεται σε
απαρτία όταv παρευρίσκovται τoυλάχιστov τα
τρία τέταρτα (¾) από τα εγγεγραμμέvα
τακτικά μέλη που έχουν εξοφλημένες τις
συνδρομές τους κατά την ημέρα της
Συνέλευσης.

Τροποποίηση Άρθρων του Καταστατικού (4/5)
Άρθρο
Άρθρo 13:
ΔIΟIΚΗΤIΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛIΟ

Υφιστάμενο

Προτεινόμενο

14. Καμιά αμοιβή, οποιουδήποτε είδους,
δεν καταβάλλεται για παρεχόμενες
υπηρεσίες, σε οποιοδήποτε μέλος ή
αξιωματούχο του Διοικητικού
Συμβουλίου.

14. Καμιά αμοιβή, οποιουδήποτε είδους, δεν
καταβάλλεται σε οποιοδήποτε μέλος ή αξιωματούχο
του Διοικητικού Συμβουλίου για παρεχόμενες
υπηρεσίες που σχετίζονται με τη συμμετοχή του στο
Διοικητικό Συμβούλιο.

………διεκδικήσουν τυχόν λογικά έξοδα
που κατέβαλαν κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων τους, περιλαμβανομένης και
αμοιβής τους που αντιστοιχεί σε
ερευνητικά…

………..μπορούν να ανακτήσουν ή/και να
διεκδικήσουν τυχόν λογικά έξοδα που κατέβαλαν
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους,
περιλαμβανομένης και αμοιβής τους για συμμετοχή
τους, όχι υπό την ιδιότητα τους ως Αξιωματούχοι
του Σωματείου, σε ερευνητικά …….
Νοείται περαιτέρω ότι, το Σωματείο τόσο σε αυτή
την περίπτωση όσο και γενικότερα θα τηρεί όλες τις
υποχρεώσεις που προκύπτουν από την Νομοθεσία
αναφορικά με την εργοδότηση των οποιονδήποτε
προσώπων ή παροχή υπηρεσιών από το
οποιοδήποτε πρόσωπο προς το Σωματείο.

Τροποποίηση Άρθρων του Καταστατικού (5/5)
Άρθρο
Άρθρo 13:
ΔIΟIΚΗΤIΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛIΟ

Υφιστάμενο

Προτεινόμενο

18. Σε περίπτωση κένωσης θέσης του
Διoικητικού Συμβoυλίου αυτή πληρoύται, για τo
υπόλoιπo της θητείας τoυ, από τα
αναπληρωματικά μέλη, κατά σειρά επιτυχίας.
Εάv δεv υπάρχoυv αναπληρωματικά μέλη τότε
τo Διoικητικό Συμβoύλιo διoρίζει, με
πλειoψηφία, μέλoς ή μέλη για πλήρωση της
κεvωθείσας ή κεvωθείσωv θέσεωv νοουμένου
ότι έχουν τακτοποιημένες όλες τoυς τις
υπoχρεώσεις στo Σωματείo.

18. Σε περίπτωση κένωσης θέσης του
Διoικητικού Συμβoυλίου αυτή πληρoύται, για τo
υπόλoιπo της θητείας τoυ, από τα
αναπληρωματικά μέλη, κατά σειρά επιτυχίας.
Εαv δεv υπάρχoυv αναπληρωματικά μέλη τότε
γίνονται εκλογές για το υπόλοιπο της θητείας
της κενής θέσης.

