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1. Η Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε μεθίλεζε κε 30 ιεπηά θαζπζηέξεζε αθνύ ζύκθσλα
κε ην Καηαζηαηηθό γηα λα ππάξμεη απαξηία πξέπεη λα παξεπξίζθνληαη ην ήκηζπ
πιένλ έλα κέινο από ηα κέιε πνπ έρνπλ ηαθηνπνηήζεη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο
ππνρξεώζεηο. Καζώο δελ ππήξμε απαξηία, θαη βάζεη ηνπ Καηαζηαηηθνύ, ε
πλέιεπζε αλαβιήζεθε γηα κηζή ώξα θαη έπεηηα νη παξόληεο απνηέιεζαλ
απαξηία. Καηά ηελ κηζάσξε αλακνλή πξαγκαηνπνηήζεθε ην θνθηέηι ην νπνίν
ζπλερίζηεθε θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.
2. Πξαγκαηνπνηήζεθε ραηξεηηζκόο από ηελ θ. Μαξία ηπιηαλνύ Θενδώξνπ (Μέινο
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ ΚππΓΑΓ, Βνεζόο Γξακκαηέαο).
3. Αθνινύζεζαλ νη ζπλήζεηο εξγαζίεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο:
Α) Έγθξηζε πξαθηηθώλ πξνεγνύκελεο Δηήζηαο Γεληθήο πλέιεπζεο (2013) από
ηνλ θ. Παλαγηώηε Θξαζπβνύινπ (Μέινο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ
ΚππΓΑΓ, Γξακκαηέαο). Ο Γξακκαηέαο δηάβαζε ηα πξαθηηθά ηεο πξνεγνύκελεο
Γεληθήο πλέιεπζεο πνπ έγηλε ζηηο 20 Ινπλίνπ 2013 θαη εγθξίζεθαλ νκόθσλα από
ηνπο παξεπξηζθνκέλνπο.

Β) Παξνπζίαζε ηνπ απνινγηζκνύ ησλ ελεξγεηώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα
ηελ πεξίνδν Ινύληνο 2013 – Ινύληνο 2014 από ηνλ θ. Γηώξγν Παληειίδε
(Μέινο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ ΚππΓΑΓ, Πξόεδξνο) θαη αλαθνξά ζηηο
επόκελεο δξάζεηο ηνπ πλδέζκνπ γηα ηελ πεξίνδν Ινύιηνο 2014 – Γεθέκβξηνο
2014. Η ζπδήηεζε επηθεληξώζεθε ζηελ επεμήγεζε ηνπ Δπαγγεικαηηθνύ
Σίηινπ, ηνλ νπνίν ν ύλδεζκνο ζε ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην Κύπξνπ
ζα είλαη έηνηκνη λα πξνζθέξνπλ ζην ηέινο απηνύ ηνπ έηνπο. Ο ύλδεζκνο
δεζκεύηεθε λα πξνρσξήζεη κε ηε ζύζηαζε κηαο νκάδαο εξγαζίαο γηα ην ελ
ιόγσ εγρείξεκα.

Γ) Παξνπζίαζε ηνπ Οηθνλνκηθνύ Απνινγηζκνύ από ηνλ θ. Κπξηάθν Αλδξένπ
(Μέινο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ ΚππΓΑΓ, Σακίαο). Έγηλε αλαθνξά ζηελ
επηθπξσκέλε απόθαζε ηεο πεξζηλήο Γεληθήο πλέιεπζεο ζρεηηθά κε ηελ
αιιαγή ηνπ ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθώλ ηνπ πλδέζκνπ. Ο έιεγρνο ζα
πξαγκαηνπνηείηαη πιένλ γηα θάζε εκεξνινγηαθό έηνο αληί γηα ηελ πεξίνδν
Ινύληνο – Μάηνο.
Μέινο ηνπ πλδέζκνπ έθαλε αλαθνξά ζην όηη δελ έρνπλ ζηαιεί νη νηθνλνκηθνί
ειέγρνη ησλ δύν ηειεπηαίσλ πεξηόδσλ. Σν Γ ελεκέξσζε όηη ν νηθνλνκηθόο
ειέγρνο ηεο πεξηόδνπ 1/6/2012-31/5/2013 έρεη ήδε ζηαιεί ζηα κέιε κέζσ
ειεθηξνληθνύ κελύκαηνο, θαη απηό επηβεβαηώζεθε από ηνλ ινγηζηή ηνπ
πλδέζκνπ, ελώ ελεκέξσζε ηνπο παξόληεο όηη ν επόκελνο νηθνλνκηθόο
έιεγρνο ζα αθνξά ηελ πεξίνδν 1/6/2013- 31/12/2014.
Δπίζεο, έγηλε ζπδήηεζε όζνλ αθνξά ηηο αιιαγέο πνπ απαηηνύληαη ζηελ
πξνζέγγηζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα είζπξαμε ησλ εθθξεκνύλησλ
νθεηιώλ ησλ κειώλ. Γηάθνξεο εηζεγήζεηο πνπ αθνύζηεθαλ:
Γ1) Δθαξκνγή πιεξσκήο ζπλδξνκήο “online” κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ
πλδέζκνπ.
Γ2) Να δνζνύλ εθπησηηθέο ηηκέο ζηα άηνκα πνπ ρξσζηνύλ ζπλδξνκέο πέξαλ
ηνπ ελόο έηνπο ηδηαίηεξα ιόγσ ηεο πεξηόδνπ απηήο πνπ δηαλύνπκε.
Οξηζκέλνη ζπκκεηέρνληεο ηζρπξίζηεθαλ όηη απηό ην κέηξν ζα πξνηξέςεη
ηα κέιε λα κελ πιεξώλνπλ έγθαηξα ηε ζπλδξνκή ηνπο θαη όηη ζα ήηαλ
έλα άδηθν κέηξν γηα ηα κέιε πνπ είλαη ηππηθά κε ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο.
Γ3) Η ζπλδξνκή γηα ηα επόκελα δύν έηε λα κεησζεί ζηα €30.
Γ4) πλδξνκή «Lifetime Membership»
Γ5) Να δνζνύλ θάπνηνπ είδνπο θίλεηξα ζε απηνύο πνπ πιεξώλνπλ θαη ζε
απηνύο πνπ δελ πιεξώλνπλ
Γ6) Δηζαγσγή ηνπ όξνπ «inactive member»
Η ζπδήηεζε νδήγεζε ζην ζπκπέξαζκα όηη ν ύλδεζκνο ζα πξέπεη λα
αμηνινγήζεη πνηα είλαη πξαγκαηηθά ε δύλακή ηνπ ειέγρνληαο πόζα άηνκα
είλαη ελεξγά κέιε θαη ηα νπνία έρνπλ ηαθηνπνηεκέλεο ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο

ππνρξεώζεηο, ελώ έγηλε εηζήγεζε όηη θάπνην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ζα πξέπεη
λα πάξεη ηελ απόθαζε λα δηαγξάςεη έλα κεγάιν πνζό πνπ νπζηαζηηθά δε ζα
εηζπξαρζεί πνηέ.
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ζα επελεμεηάζεη ηηο εηζεγήζεηο πνπ αθνύζηεθαλ
ζηελ επόκελε πλεδξία ηνπ θαη ζα πξνρσξήζεη ζηελ εθαξκνγή ησλ
θαηαιιειόηεξσλ κέηξσλ. Σν Γ αλέθεξε όηη ζηα πιαίζηα ηεο ΔΚΔ ηνπ
πλδέζκνπ θαη ζέινληαο ν ύλδεζκνο λα ζηεξίμεη ηα άλεξγα κέιε ηνπ, ηνπο
πξνζέθεξε δσξεάλ ζπλδξνκή γηα ην έηνο 2014.
Δπίζεο, έγηλε αλαθνξά ζηελ αίηεζε πνπ ππέβαιε ζηελ ΑλΑΓ (γηα
ηνπνζέηεζε αλέξγνπ αηόκνπ ζην ύλδεζκν θαηά ηνλ Αύγνπζην κε ζθνπό ηε
ζπιινγή εηζπξάμεσλ).
4. Αθνινύζεζε παξνπζίαζε ησλ Θεκάησλ θαη Οκηιεηώλ ηνπ Δηήζηνπ πλεδξίνπ
2014 από ηελ θ. Έιελα ηαπξηλνύ (Μέινο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ ΚππΓΑΓ,
Αληηπξόεδξνο).
5. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ζπλερίζηεθε ην θνθηέηι.
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