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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

 

ΑΡΘΡΟ 1 - ΙΔΡΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

Ιδρύεται Σωματείο με την ονομασία Σύνδεσμος Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου 

(ΣΕΣΕΛΚ), ο οποίος στη συνέχεια θα αναφέρεται ως "Σωματείο". 

 

ΑΡΘΡΟ 2 - ΣΚΟΠΟΣ  

Ο σκοπός του Σωματείου είναι η προώθηση και αναγνώριση του επαγγέλματος του 

Εσωτερικού Ελεγκτή στην Κύπρο, ο εμπλουτισμός των γνώσεων και ικανοτήτων των 

μελών του μέσω ανταλλαγής ιδεών, πληροφοριών και εμπειριών και η προσφορά 

εκπαίδευσης, σεμιναρίων και συνεδρίων τα οποία δεν θα έχουν κερδοσκοπικό 

χαρακτήρα και που θα έχουν σχέση με τον Εσωτερικό 'Ελεγχο. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 - ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ  

Η έδρα του Σωματείου είναι ο Δήμος Λευκωσίας με μόνιμη διεύθυνση και γραφείο που 

θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 – ΜΕΛΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ  

4.1 Μέλη του Σωματείου μπορούν να γίνουν οι ακόλουθοι νοουμένου ότι είναι 

νόμιμοι κάτοικοι Κύπρου ή εργάζονται στην Κύπρο: 

Πλήρη μέλη 

α) Άτομα που κατέχουν τον επαγγελματικό τίτλο του Πιστοποιημένου 

Εσωτερικού Ελεγκτή (Certified Internal Auditor) ή οποιονδήποτε άλλο 

τίτλο του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών ή και άτομα τα 

οποία έχουν άμεση δικαιοδοσία σε δραστηριότητες Εσωτερικού Ελέγχου 

ή είναι ενεργά αναμεμειγμένοι ως Εσωτερικοί Ελεγκτές εταιρειών, 

επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών. 

β) Άτομα που κατέχουν πτυχίο ή επαγγελματικό τίτλο συναφές με το 

ελεγκτικό/λογιστικό επάγγελμα. 
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γ) Άτομα που απασχολούνται επαγγελματικά με θέματα ελέγχου, 

συμμόρφωσης, διαχείρισης κινδύνων, εταιρικής διακυβέρνησης, έλεγχο 

συστημάτων πληροφορικής και με άλλο συναφή κλάδο. 

Συνδεδεμένα μέλη 

δ) Άτομα τα οποία εργοδοτούνται κυρίως ως εκπαιδευτικοί σε κολλέγια, 

πανεπιστήμια ή άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

σε μαθήματα εσωτερικού ελέγχου ή άλλα συναφή. 

Φοιτητές μέλη  

ε) Φοιτητές οι οποίοι παρακολουθούν πλήρως ή μερικώς σε κολλέγια, 

πανεπιστήμια ή άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

σειρά μαθημάτων εσωτερικού ελέγχου ή άλλα συναφή.  

Συνταξιούχοι μέλη  

στ) Άτομα τα οποία υπήρξαν μέλη του Σωματείου όπως προνοείται πιο πάνω 

και τα οποία έχουν αποσυρθεί από την ενεργό υπηρεσία ή 

συνταξιοδοτηθεί. 

4.2 Οποιοδήποτε άτομο επιθυμεί να γίνει μέλος του Σωματείου θα πρέπει να 

υποβάλει τη σχετική γραπτή αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό 

Συμβούλιο θα εξετάζει κάθε αίτηση το ταχύτερο δυνατό και μετά την έγκριση ή 

απόρριψή της θα ειδοποιεί γραπτώς τον αιτητή για την απόφαση του. 

4.3 Όταν ένα άτομο γίνει δεκτό ως μέλος του Σωματείου, θεωρείται ότι συμφωνεί 

πλήρως με τις πρόνοιες του Καταστατικού του και οφείλει να συμμορφώνεται με 

αυτές, καθώς και με τις κατά καιρούς αποφάσεις των αρμοδίων σωμάτων του. 

4.4 Με την εγγραφή νέου μέλους το Διοικητικό Συμβούλιο εκδίδει σε αυτό 

Πιστοποιητικό  Εγγραφής. 

4.5 Κάποιος παύει να είναι μέλος του Σωματείου όταν ζητήσει εγγράφως να 

διαγραφεί ή όταν παραβαίνει τις πρόνοιες του παρόντος Καταστατικού ή του 

Κώδικα Ηθικής & Δεοντολογίας του Σωματείου. 

4.6 Σε περίπτωση διαγραφής του μέλους, τότε το άτομο αυτό ειδοποιείται γραπτώς 

από το Διοικητικό Συμβούλιο, και υποχρεούται να επιστρέψει αμέσως το 

Πιστοποιητικό Εγγραφής Μέλους στο Σωματείο. 
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ΑΡΘΡΟ 5 – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ 

5.1     Με την εγγραφή του ως μέλος του Σωματείου, κάθε μέλος αυτόματα καθίσταται 

και μέλος του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών. 

5.2    Κάθε μέλος του Σωματείου θα ενημερώνεται έγκαιρα από το Σωματείο για το 

ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που καταρτίζει και εγκρίνει το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Σωματείου, για συνέδρια που διοργανώνονται είτε από το 

Σωματείο, είτε από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, είτε από την 

Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Ινστιτούτων Εσωτερικού Ελέγχου, και για 

οποιεσδήποτε άλλες εκδηλώσεις διοργανώνονται από το Σωματείο. 

5.3    Κάθε πλήρες μέλος δικαιούται να διεκδικήσει εκλογή του στο Διοικητικό Συμβούλιο 

του Σωματείου, σύμφωνα με τις πρόνοιες των Άρθρων 6.4 και 6.7 του παρόντος 

Καταστατικού. 

5.4    Για να δικαιούται ένα μέλος να ψηφίζει είτε σε Ετήσια Γενική Συνέλευση είτε σε 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Σωματείου, θα πρέπει να έχει τακτοποιημένες τις 

ετήσιες συνδρομές του προς το Σωματείο μέχρι και το έτος μέσα στο οποίο 

γίνεται η ψηφοφορία, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες οικονομικές οφειλές του 

προς το Σωματείο.  

5.5    Κάθε μέλος του Σωματείου έχει υποχρέωση όπως κάθε χρόνο καταβάλλει την 

ετήσια συνδρομή του, το ύψος της οποίας καθορίζεται από καιρό σε καιρό από 

το Διοικητικό Συμβούλιο. 

5.6    Τα μέλη πρέπει να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του Σωματείου για τις 

διάφορες πολιτικές και διαδικασίες που υιοθετούνται από το Σωματείο κατόπιν 

σχετικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, και να εφαρμόζουν όποιες 

από τις πρόνοιες αυτών των πολιτικών και διαδικασιών τους αφορούν.  

   

ΑΡΘΡΟ 6 - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ  

6.1 Ο καθορισμός της πολιτικής του Σωματείου γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο 

το οποίο θα απαρτίζεται μόνο από πλήρη μέλη του Σωματείου.  

6.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από δέκα πλήρη μέλη του Σωματείου. 

6.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εκλέγεται από τα πλήρη μέλη στις Ετήσιες Γενικές 

Συνελεύσεις για περίοδο δύο ετών.  

6.4 Για να είναι ένα μέλος εκλέξιμο για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει 

να έχει συμπληρώσει, κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 

υποψηφιοτήτων, τρία χρόνια συνεχόμενης υπηρεσίας ως πλήρες μέλος του 
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Σωματείου και να έχει τακτοποιημένες τις συνδρομές του προς το Σωματείο 

μέχρι και το έτος μέσα στο οποίο γίνεται η ψηφοφορία, καθώς και οποιεσδήποτε 

άλλες οικονομικές οφειλές του προς το Σωματείο. 

 6.5 Το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να συνέλθει μετά την εκλογή του το ταχύτερο 

δυνατό για την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Ταμία και Γραμματέα. Κανένα 

μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θα κατέχει πέραν του ενός αξιώματος καθ' 

οιονδήποτε χρόνο.  

6.6 Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του οποίου η θητεία λήγει θα είναι διαθέσιμο 

προς επανεκλογή. Δεν μπορεί να υποβάλει ξανά υποψηφιότητα μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου, εάν κατά την πιο πρόσφατη διετή θητεία του ως μέλος 

του Διοικητικού Συμβουλίου, απουσίασε, χωρίς τούτο να οφείλεται σε ασθένεια ή 

σε άδεια μητρότητας ή σε αναγκαστική απουσία λόγω στρατιωτικών 

υποχρεώσεων ή για λόγους ανωτέρας βίας, σε περισσότερες από το ένα τρίτο 

των συνεδριάσεων του. Οι υποψηφιότητες για εκλογή ή επανεκλογή θα γίνονται 

εγγράφως προς το Γραμματέα τουλάχιστο 7 μέρες πριν την ορισθείσα ώρα 

έναρξης της Γενικής Συνέλευσης και θα πρέπει να υποστηρίζονται εγγράφως 

από δύο άλλα πλήρη μέλη.  

6.7 Ένα μέλος για να έχει δικαίωμα να ψηφίσει σε Ετήσια ή Έκτακτη Γενική 

Συνέλευση ή να είναι υποψήφιος για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο του 

Σωματείου, θα πρέπει να έχει τακτοποημένες τις συνδρομές του προς το 

Σωματείο μέχρι και το έτος μέσα στο οποίο γίνεται η ψηφοφορία, καθώς και 

οποιεσδήποτε άλλες οικονομικές οφειλές του προς το Σωματείο. 

6.8 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα εκλέγονται από την πλειοψηφία των 

μελών που θα είναι παρόντα σε Ετήσια Γενική Συνέλευση ή άλλη ειδικά 

προγραμματισμένη συνέλευση των μελών. Η ψηφοφορία θα είναι μυστική και θα 

διεξάγεται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή η οποία θα διορίζεται από τα 

παρόντα μέλη της Συνέλευσης.  

6.9 Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να περιλαμβάνει μέλη με 

διαφορετικό υπόβαθρο, όπως, αλλά χωρίς περιορισμό, την εθνικότητα, τη φυλή, 

το φύλο, την εμπειρία, τον επαγγελματικό κλάδο, και δεξιότητες που απαιτούνται 

για την προώθηση του σκοπού του Σωματείου. 

6.10 Εάν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παύσει να είναι μέλος του Σωματείου για 

οποιονδήποτε λόγο, η θέση του κενώνεται αυτόματα.  

6.11 Εάν η θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κενωθεί λόγω θανάτου ή 

παραίτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι εξουσιοδοτημένο να πληρώσει τη 

θέση αυτή για την περίοδο της θητείας που δεν έχει λήξει. 
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6.12 Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την εξουσία να ορίζει τον τόπο και χρόνο για κάθε 

Ετήσια Γενική Συνέλευση, καθώς και κάθε 'Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης του 

Σωματείου. 

6.13 Το Διοικητικό Συμβούλιο θα επιλαμβάνεται των υποθέσεων του Σωματείου και 

θα συνεδριάζει τουλάχιστον έξι φορές το χρόνο. Οι αποφάσεις του πάνω σε 

οποιοδήποτε θέμα ή ζήτημα που εγείρεται σε οποιαδήποτε συνεδρίαση του θα 

λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος κατά 

τη συνεδρίαση αυτή θα έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.  

6.14 Ο Γραμματέας, κατόπιν εντολής του Προέδρου θα συγκαλεί συνεδριάσεις του 

Διοικητικού Συμβουλίου κάθε φορά που είναι ανάγκη για τη διεξαγωγή των 

εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου ή για λήψη αποφάσεων για οποιαδήποτε 

θέματα που υποβλήθηκαν σ΄ αυτό. Προειδοποίηση των συνεδριάσεων στα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να αποστέλλεται από το Γραμματέα 

τουλάχιστον επτά ημέρες πριν τη Συνεδρίαση. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται 

να ορίσει άλλους τρόπους ειδοποίησης των μελών του για συνεδρίαση, αλλά 

παράλειψη ή λάθος ειδοποίηση δεν θα ακυρώνει τις εργασίες ή αποφάσεις που 

λήφθηκαν.  

6.15 'Όταν απουσιάζει ο Πρόεδρος από οποιαδήποτε συνεδρίαση, τότε θα 

προεδρεύει κατά τη συνεδρίαση αυτή ο Αντιπρόεδρος και αν απουσιάζει και ο 

Αντιπρόεδρος τότε θα προεδρεύει ο Γραμματέας. Μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου που θα απουσιάσει από τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις χωρίς 

τούτο να οφείλεται σε ασθένεια ή σε άδεια μητρότητας ή σε αναγκαστική 

απουσία λόγω στρατιωτικών υποχρεώσεων ή για λόγους ανωτέρας βίας, τότε θα 

εκπίπτει αυτόματα από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και θα εφαρμόζονται 

οι πρόνοιες του Άρθρου 6.11 του παρόντος Καταστατικού.  

6.16 Καμιά εργασία δεν θα διεξάγεται σε οποιαδήποτε συνεδρίαση του  

Διοικητικού Συμβουλίου αν δεν παρευρίσκεται η πλειοψηφία των μελών του, ένα 

από τα οποία πρέπει να είναι ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος ή ο Γραμματέας. 

Κατά τις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου θα τηρείται παρουσιολόγιο στο 

οποίο θα υπογράφουν όλα τα παρόντα μέλη. 

6.17 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου δεν θα λαμβάνουν μισθό ή 

αμοιβή για τις υπηρεσίες τους. 

6.18 Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να διορίζει τακτικές ή προσωρινές επιτροπές, 

συμβουλευτικής μόνο φύσεως, χωρίς οποιεσδήποτε εκτελεστικές εξουσίες, για 

να υποβοηθούν το έργο του. 
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6.19 Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την τήρηση αρχείων για τα μέλη του 

Σωματείου και για την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων σύμφωνα 

με την εκάστοτε νομοθεσία.  

6.20 Το οικονομικό έτος του Σωματείου θα αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και οι 

οικονομικές καταστάσεις του Σωματείου θα ετοιμάζονται για την 31η Δεκεμβρίου 

κάθε έτους. Αυτές θα πρέπει να παρουσιάζουν την αληθή και δίκαιη εικόνα της 

οικονομικής κατάστασης του Σωματείου.  

6.21 Το Διοικητικό Συμβούλιο φροντίζει ώστε οι οικονομικές καταστάσεις να 

ελεγχθούν πριν την Ετήσια Γενική Συνέλευση του Σωματείου από Ελεγκτή ο 

οποίος θα διορίζεται ετήσια από τη Γενική Συνέλευση. Οι ετήσιες ελεγμένες 

οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στον Έφορο Σωματείων και Ιδρυμάτων.  

6.22 Νοείται ότι, άτομο το οποίο διατέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στα 

προηγούμενα 2 χρόνια δεν μπορεί να διοριστεί ως ανεξάρτητος ελεγκτής του 

Σωματείου. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  

7.1 Ο Πρόεδρος του Σωματείου είναι ο επί κεφαλής του Σωματείου και όταν είναι 

παρών θα προεδρεύει όλων των συνεδριάσεων του Σωματείου και του 

Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος θα είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των 

κανονισμών του Σωματείου και των διαδικασιών και αποφάσεων του Διοικητικού 

Συμβουλίου.  

7.2 Ο Αντιπρόεδρος του Σωματείου αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν αυτός 

απουσιάζει. 

7.3 Ο Γραμματέας του Σωματείου θα είναι υπεύθυνος για την τήρηση πρακτικών των 

συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των Γενικών 

Συνελεύσεων του Σωματείου.  

7.4 Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για την πληρωμή όλων των εξόδων και την είσπραξη 

όλων των εσόδων του Σωματείου. Θα μεριμνά για την τήρηση πλήρων και 

αληθών λογαριασμών, την τήρηση πλήρων και ολοκληρωμένων στοιχείων επί 

όλων των θεμάτων τα οποία είναι αναγκαίο ή αρμόζον να τηρούνται. Η έκδοση 

επιταγών του Σωματείου ή άλλη μορφή πληρωμής, θα γίνεται μόνον εφόσον 

υπογράφεται τουλάχιστον από δύο εκ των τριών αξιωματούχων του Σωματείου, 

δηλαδή του Προέδρου, Αντιπροέδρου,  ή Ταμία. 
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ΑΡΘΡΟ 8 - ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ  

8.1 Η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Σωματείου θα συγκαλείται και θα διεξάγεται πριν 

το τέλος Ιουνίου κάθε χρόνου. Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση δικαίωμα ψήφου 

έχουν μόνο τα πλήρη μέλη. Τα υπόλοιπα μέλη δικαιούνται να παρίστανται χωρίς 

δικαίωμα ψήφου και δεν υπολογίζονται για σκοπούς απαρτίας είτε σε Ετήσιες 

Γενικές Συνελεύσεις είτε σε Έκτακτες.  

8.2 Η Ετήσια Γενική Συνέλευση:  

α) Θα επιλαμβάνεται της Ετήσιας 'Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.  

β) Θα επιλαμβάνεται των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του 

Σωματείου.  

γ) Θα εκλέγει μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτή ή ελεγκτές για 

το επόμενο έτος.  

δ) Θα επιλαμβάνεται οποιουδήποτε άλλου θέματος το οποίο σύμφωνα με το 

παρόν Καταστατικό δυνατό να αχθεί ενώπιον της από το Διοικητικό 

Συμβούλιο ή από οποιοδήποτε άλλο μέλος του Σωματείου, η πρόταση 

του οποίου θα πρέπει να είναι γραπτή, υποστηριζόμενη από δύο άλλα 

μέλη του Σωματείου και να δοθεί στο Γραμματέα τουλάχιστο δύο ημέρες 

πριν τη Συνέλευση.  

8.3 Η Ετήσια Γενική Συνέλευση θα συγκαλείται με έγγραφο γνωστοποίηση είκοσι 

μίας τουλάχιστον ημερών πριν από την ορισθείσα ημερομηνία.  

8.4 Για τις εργασίες της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης χρειάζεται να υπάρχει απαρτία 

η οποία θα αποτελείται από το ήμισυ τουλάχιστο των μελών που θα 

παρευρίσκονται αυτοπροσώπως.  

8.5 Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία οι εργασίες της Ετήσιας Γενικής 

Συνέλευσης αναβάλλονται για 30 λεπτά, μετά την παρέλευση των οποίων τα 

παρευρισκόμενα μέλη αυτοπροσώπως αποτελούν απαρτία.  

8.6 Το έτος του Σωματείου για σκοπούς θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου θα 

αρχίζει την 1η Ιουλίου. Οι αξιωματούχοι θα εκλέγονται σύμφωνα με τα Άρθρα 6.2 

και 6.3 του παρόντος Καταστατικού και θα αναλαμβάνουν καθήκοντα την 1η 

Ιουλίου που ακολουθεί την εκλογή και οι θητείες θα λήγουν στις 30 Ιουνίου.  

8.7 'Όλες οι Γενικές Συνελεύσεις εκτός της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης θα 

καλούνται "'Εκτακτες Γενικές Συνελεύσεις". Οι 'Εκτακτες Γενικές Συνελεύσεις θα 

συγκαλούνται με έγγραφο γνωστοποίηση δεκατεσσάρων τουλάχιστον ημερών 

πριν από την ορισθείσα ημερομηνία, ενώ για την έναρξη των εργασιών θα 

ισχύουν οι πρόνοιες των Άρθρων 8.4 και 8.5 του παρόντος Καταστατικού.  
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8.8 Σε όλες τις Συνελεύσεις του Σωματείου, η πλειοψηφία των παρόντων και 

ψηφιζόντων μελών θα αποφασίζει για όλα τα θέματα, εκτός όπου προνοείται 

διαφορετικά σε αυτό το Καταστατικό.  

 

ΑΡΘΡΟ 9 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ  

Αυτό το Καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί σε οποιαδήποτε κανονική ή ειδική 

συνέλευση του Σωματείου με την ψήφο των 2/3 των παρόντων και ψηφιζόντων μελών, 

νοουμένου ότι γραπτή προειδοποίηση για την εισήγηση αλλαγής και τη Συνέλευση, 

ταχυδρομηθεί στα μέλη τουλάχιστο δέκα (10) μέρες πριν την ημερομηνία της 

Συνέλευσης. Για τροποποίηση του Άρθρου 2 όμως θα απαιτείται η συναίνεση των 3/4 

του συνόλου των μελών. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 - ΠΟΡΟI  

Οι πόροι του Σωματείου θα προέρχονται από: 

(α)  Συνδρομές των μελών του. 

(β)  Δικαιώματα εγγραφής μελών. 

(γ)  Έσοδα από διοργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων και άλλων εκδηλώσεων. 

(δ)  Δωρεές, κληροδοτήματα, κρατικές και άλλες επιχορηγήσεις. 

(ε)  Έσοδα από τη διάθεση βιβλίων, εντύπων και άλλων εκδόσεων. 

(στ)  Έσοδα από τόκους σε καταθέσεις ή επενδύσεις. 

(ζ)  Έσοδα από οποιαδήποτε εκμετάλλευση κινητής ή ακίνητης περιουσίας του  

          Σωματείου. 

(η)  Έσοδα από εξετάσεις. 

(θ)  Άλλα Έσοδα. 

Ως προς τις συνδρομές των μελών, καθορίζονται τα πιο κάτω:   

10.1 Κάθε μέλος θα πληρώνει στο Σωματείο ετήσια συνδρομή, το ύψος της οποίας θα 

καθορίζεται από καιρού εις καιρό από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, 

ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του. Όλες οι συνδρομές θα είναι πληρωτέες 

κατά την 1 Ιανουαρίου κάθε χρόνου, ημέρα κατά την οποία αρχίζει το οικονομικό 

έτος του Σωματείου.  

10.2 Η καταβολή των ετήσιων συνδρομών διέπεται από τους κανόνες της εκάστοτε 

Πιστωτικής Πολιτικής του Σωματείου. 
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10.3   Το Σωματείο θα χρησιμοποιεί τους πόρους του μόνο για να πετύχει τους σκοπούς 

και επιδιώξεις που καθορίζονται στο Καταστατικό αυτό. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ  

Το Σωματείο θα αντιπροσωπεύεται σε οποιαδήποτε δικαστική ή εξώδικη υπόθεση από 

τον Πρόεδρο ή/και τον Αντιπρόεδρο ή/και το Γραμματέα ή / και τον Ταμία. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 - ΣΦΡΑΓΙΔΑ  

Το Σωματείο θα έχει δική του σφραγίδα όπως αυτή θα αποφασιστεί από το Διοικητικό 

Συμβούλιο. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 – ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ 

13.1 Το Σωματείο υιοθετεί τα Διεθνή Πρότυπα Επαγγελματικής Πρακτικής του 

Εσωτερικού Ελέγχου, όπως αυτά εκδίδονται και τροποποιούνται από το Διεθνές 

Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών. 

13.2 Το Σωματείο υιοθετεί τον Κώδικα Δεοντολογίας, όπως αυτός εκδίδεται και 

τροποποιείται από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών. 

13.3 Τα μέλη του Σωματείου δεσμεύονται να τηρούν τον πιο πάνω Κώδικα 

Δεοντολογίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 - ΔΙΑΛΥΣΗ  

. Το Σωματείο διαλύεται με απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις 

πρόνοιες της εκάστοτε νομοθεσίας και με τη ψήφο των 2/3 των παρόντων και 

ψηφιζόντων μελών. Κανένα μέρος των πόρων δεν θα διανεμηθεί στα μέλη του 

Σωματείου. Κατά τη διάλυση του Σωματείου, μετά την πλήρη εξόφληση τυχόν χρεών και 

υποχρεώσεων, όλα τα εναπομείναντα ποσά και άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία θα 

διατεθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς. 

 

 

 

 


