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Άρθρο 1
Επωνυμία
Ιδρύεται Σύνδεσμος (εφεξής καλούμενος «Ο Σύνδεσμος») με την επωνυμία «Σύνδεσμος οι
Φίλοι της Παιδικής Στέγης Λευκωσίας».
Άρθρο 2
Έδρα
1. Η έδρα του Συνδέσμου βρίσκεται στη Λευκωσία.
2. Η ταχυδρομική διεύθυνση είναι Τ.Θ. 28545, 2080 Λευκωσία.
3. Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι filoi.pedikistegi@gmail.com
Άρθρο 3
Σκοποί
Ο βασικός σκοπός του Συνδέσμου είναι να συνεργαστεί και συμπαρασταθεί στο Επαρχιακό
Γραφείο Ευημερίας Λευκωσίας όσον αφορά την επιτυχή λειτουργία του Ιδρύματος της
Παιδικής Στέγης Λευκωσίας (εφεξής καλούμενη «Στέγη»). Ειδικότερα οι σκοποί του
Συνδέσμου είναι:
1. Η δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων για ανάπτυξη υγιούς σωματικής, διανοητικής,
ηθικής και κοινωνικής ζωής των παιδιών που διαμένουν στη Στέγη.
2. Η ανάληψη κάθε δυνατής δραστηριότητας σε όλους τους τομείς με σκοπό την ανάπτυξη
και ευημερία των παιδιών που διαμένουν στη Στέγη, ώστε να μπορέσουν να
διαδραματίσουν πληρέστερα το ρόλο τους μέσα στην κοινωνία.
3. Η προώθηση της εκπαίδευσης και μόρφωσης των παιδιών που διαμένουν στη Στέγη.
4. Γενικά η προαγωγή της ευημερίας της Στέγης, περιλαμβανομένης της ψυχαγωγίας και
κοινωνικής προσαρμογής και παροχή οικονομικής βοήθειας όπου παρίσταται ανάγκη.
5. Η δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων για ανάπτυξη υγιούς σωματικής, διανοητικής,
ηθικής και κοινωνικής ζωής των παιδιών που αποχώρησαν από την Στέγη.
6. Η ανάληψη κάθε δυνατής δραστηριότητας σε όλους τους τομείς με σκοπό την ανάπτυξη
και ευημερία των παιδιών που αποχώρησαν από τη Στέγη, ώστε να μπορέσουν να
διαδραματίσουν πληρέστερα το ρόλο τους μέσα στην κοινωνία.
7. Η προώθηση της εκπαίδευσης και μόρφωσης των παιδιών που αποχώρησαν από τη
Στέγη.
8. Η χρησιμοποίηση όλων των εσόδων και της περιουσίας του Συνδέσμου αποκλειστικά για
την προώθηση των σκοπών του Συνδέσμου.
Άρθρο 4
Μέσα
Οι σκοποί του Συνδέσμου επιτυγχάνονται με τα ακόλουθα μέσα:

1.
2.
3.
4.

Η συνεργασία με τις Αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες.
Η διαφώτιση του κοινού γύρω από το έργο και τις δραστηριότητες του Συνδέσμου.
Η συλλογή χρημάτων από συνδρομές, εισφορές, εκδηλώσεις και δραστηριότητες.
Η παροχή οικονομικής βοήθειας για κάλυψη αναγκών της Στέγης ή/και κάλυψη των
αναγκών με εξασφάλιση δωρεών.
5. Η διοργάνωση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων και οργάνωση δραστηριοτήτων για
κοινωνικοποίηση των παιδιών που διαμένουν στη Στέγη.
6. Η μέριμνα για μόρφωση και κοινωνικοποίηση των παιδιών που αποχώρησαν από τη
Στέγη.
7. Η πραγμάτωση και επίτευξη των σκοπών του Συνδέσμου επιτυγχάνεται με κάθε άλλο
νόμιμο και κατάλληλο μέσο.
Άρθρο 5
Πόροι
Οι πόροι του Συνδέσμου είναι:
1. Τα δικαιώματα εγγραφής των μελών και οι ετήσιες συνδρομές τους όπως καθορίζονται
από το Καταστατικό.
2. Τα έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις, παραστάσεις και εράνους.
3. Δωρεές, ευεργεσίες, συνεισφορές, κληροδοτήματα και κάθε άλλο έκτακτο έσοδο που
περιέρχεται νόμιμα στο Σύνδεσμο από μέλη και άλλα πρόσωπα.
Άρθρο 6
Μέλη
1. Τα μέλη του Συνδέσμου διακρίνονται σε Τακτικά και Επίτιμα.
2. Τακτικά μέλη μπορεί να γίνουν οποιαδήποτε πρόσωπα τα οποία έχουν συμπληρώσει το
18ο έτος της ηλικίας τους, άντρες ή γυναίκες που συμφωνούν με τους σκοπούς και τις
επιδιώξεις του Συνδέσμου. Σε αυτή την περίπτωση υποβάλλουν γραπτή αίτηση προς το
Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) μαζί με την πληρωμή ποσού, που καθορίζεται από καιρό εις
καιρό από το Δ.Σ. και εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου και το οποίο
μπορεί να χαρακτηριστεί ως «ετήσια συνδρομή».
3. Επίτιμα Μέλη μπορούν να ανακηρυχθούν από το Δ.Σ. άτομα που πρόσφεραν η μπορούν
να προσφέρουν εξαιρετικές υπηρεσίες για την προώθηση και εκπλήρωση των σκοπών
του Συνδέσμου. Τα μέλη αυτά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.
Άρθρο 7
Εγγραφή και διαγραφή μελών
1. Πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να γίνει τακτικό μέλος υποβάλλει γραπτή αίτηση στο Δ.Σ.
συνοδευόμενη από την ετήσια συνδρομή, που ανέρχεται στα €10 (δέκα ευρώ). Το ποσό
της συνδρομής μπορεί να διαφοροποιηθεί μετά από απόφαση του Δ.Σ. και έγκριση από
την Γενική Συνέλευση.
2. Η εισδοχή νέων μελών είναι πάντοτε επιτρεπτή.
3. Τα μέλη δικαιούνται να αποχωρήσουν από το σωματείο οποιαδήποτε στιγμή.
4. Αποβολή μέλους επιτρέπεται στην περίπτωση κατά την οποία το μέλος, με την όλη του
συμπεριφορά, τις πράξεις ή τις παραλείψεις του, επιφέρει ή προκαλεί εξευτελισμό ή
μείωση της αξιοπιστίας ή του κύρους του σωματείου ή άλλη βλάβη στα συμφέροντα
αυτού.

5. Όλα τα μέλη του σωματείου έχουν ίσα δικαιώματα, περιλαμβανομένου του δικαιώματος
του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, όπου αυτό εφαρμόζεται με βάση τις πρόνοιες του
καταστατικού.
Άρθρο 8
Δικαιώματα και καθήκοντα μελών
1. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να εκλεγεί και να εκλέγεται αυτοπροσώπως και να
παρευρίσκεται στις τακτικές και έκτακτες συνελεύσεις.
2. Έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και
να υπακούει στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Δ.Σ..
3. Τα μέλη του Συνδέσμου καλούνται να συμβάλουν με όλα τα μέσα που έχουν στη διάθεση
τους στην εκπλήρωση των σκοπών του Συνδέσμου και να διαπνέονται από ανώτερο
πνεύμα στις σχέσεις και τη συμπεριφορά τους τόσο προς το Σύνδεσμο όσο και προς τα
υπόλοιπα μέλη του.
4. Μέλος το οποίο διαγράφεται δεν έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
Άρθρο 9
Όργανα του Συνδέσμου
Ο Σύνδεσμος διοικείται από:
1. Τη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο
Άρθρο 10
Γενικές Συνελεύσεις
1. Η τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου είναι το ανώτερο όργανό του και
αποφασίζει κυριαρχικά πάνω σε όλα τα θέματα που τον απασχολούν μέσα στα πλαίσια
των αρχών του Συνδέσμου.
2. Συγκαλείται τακτικά μία φορά το χρόνο κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο.
3. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Δ.Σ. Τα μέλη καλούνται με προσωπική επιστολή
15 μέρες τουλάχιστον πριν από την καθορισμένη ημερομηνία. Στην επιστολή
αναγράφονται τα θέματα προς συζήτηση.
4. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει ο/η Πρόεδρος του Δ.Σ. Όταν αυτός απουσιάζει για
οποιοδήποτε λόγο προεδρεύει ο/η Αντιπρόεδρος. Όταν και αυτός απουσιάζει για
οποιοδήποτε λόγο η αν δεν επιθυμεί, τα παρόντα μέλη εκλέγουν ένα από τα μέλη του
Δ.Σ. ως προεδρεύοντα. Αν κανένα μέλος του Δ.Σ. παρευρίσκεται η αν δεν επιθυμεί να
προεδρεύσει , τότε τα παρόντα μέλη εκλέγουν ένα από τα αυτά ως προεδρεύοντα.
5. Χρέη γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης εκτελεί ο/η Γραμματέας του Δ.Σ. Όταν αυτός
απουσιάζει η δεν επιθυμεί τότε τα παρόντα μέλη εκλέγουν ένα από τα μέλη του Δ.Σ. ως
γραμματέα.
6. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν τα μισά συν ένα τουλάχιστο μέλη του
Συνδέσμου είναι παρόντα στη Γενική Συνέλευση και έχουν καταβάλει την συνδρομή
τους. Αν δεν σχηματιστεί απαρτία η Συνέλευση αναβάλλεται για ½ ώρα , οπότε και
οποιοσδήποτε αριθμός παρόντων αποτελεί απαρτία.
7. Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου:
i)
Γίνεται λογοδοσία του/της Προέδρου του Συνδέσμου πάνω στα πεπραγμένα
του χρόνου που έληξε. Ακολουθεί συζήτηση πάνω στη λογοδοσία του/της
Προέδρου.

ii)
iii)

iv)

v)
vi)

Ο/η Ταμίας λογοδοτεί για τους λογαριασμούς και καταθέτει την έκθεση του
ελεγκτή.
Διορίζεται εγκεκριμένος ελεγκτής και καθορίζεται η αμοιβή του (αν τα έσοδα
υπερβαίνουν το ποσό που αναφέρεται στη σχετική Νομοθεσία περί
Σωματείων και Ιδρυμάτων).
Παρουσιάζεται οποιοδήποτε άλλο θέμα που κατά την άποψη του Δ.Σ. ή
οποιοδήποτε μέλους του Συνδέσμου πρέπει να συζητηθεί και το οποίο
υποβάλλεται πέντε (5) τουλάχιστο μέρες πριν την Ετήσια Γενική Συνέλευση.
Γίνεται συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω σε κάθε θέμα της ημερήσιας
διάταξης.
Απόφαση Γενικής Συνέλευσης που αντίκεται προς το Νόμο ή το Καταστατικό
του Συνδέσμου είναι άκυρη.

Άρθρο 11
Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις
1. Εκτός από την Γενική Συνέλευση συγκαλείται και έκτακτη Γενική Συνέλευση:
i)
Όταν κρίνεται αναγκαίο από το Δ.Σ..
ii)
Όταν ζητείται γραπτώς από το ένα τρίτο ( 1/3) των τακτικών μελών του
Συνδέσμου που βρίσκονται ταμιακά σε τάξη, με αναγραφή του θέματος που
θα συζητηθεί καθώς και των λεπτομερειών του.
2. Το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει τη Συνέλευση το αργότερο μέσα σε τρεις (3) μέρες
από την υποβολή της αίτησης και ορίζει τον τόπο και χρόνο της σύγκλησης που δεν
υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) μέρες από τη μέρα της υποβολής της αίτησης.
3. Σε κάθε έκτακτη Γενική Συνέλευση , η ειδοποίηση προς τα μέλη περιέχει αντίγραφο της
αίτησης των μελών που ζήτησαν τη σύγκληση της.
4. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όπως στην περίπτωση της Γενικής
Συνέλευσης καθώς επίσης και η διαδικασία.
Άρθρο 12
Λήψη Αποφάσεων
1. Τόσο στις Τακτικές όσο και στις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, οι αποφάσεις λαμβάνονται
με πλειοψηφία.
2. Κάθε τακτικό μέλος έχει δικαίωμα μιας ψήφου και σε περίπτωση ισοψηφίας ο/η
Πρόεδρος έχει τη νικώσα ψήφο.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ
Άρθρο 13
Διοικητικό Συμβούλιο
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της Γενικής
Συνέλευσης των μελών του Συνδέσμου, που αποτελείται από :
i)
Έντεκα μέλη που εκλέγονται στη Γενική Συνέλευση των μελών.
ii)
Εκπρόσωπος τους Τμήματος Κοινωνικής Ευημερίας μπορεί να συμμετέχει με
συμβουλευτική ιδιότητα.
2. Η εκλογή των έντεκα μελών του Δ.Σ. γίνεται κάθε δύο χρόνια στη διάρκεια τακτικής
Συνέλευσης του Συνδέσμου, από τα μέλη του Συνδέσμου που έχουν εκπληρώσει όλες τις
οικονομικές τους υποχρεώσεις , με την ακόλουθη διαδικασία:

α) Ο/η Πρόεδρος του Δ.Σ. καλεί όσα μέλη επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία για
την ανάδειξη του Δ.Σ. να το δηλώσουν 5 τουλάχιστο μέρες πριν από την Τακτική
Συνέλευση.
β) Αν ο αριθμός των υποψηφίων είναι ίσος με εκείνο που προνοείται από το άρθρο
13(1)(i), τότε οι υποψήφιοι αυτοί ανακηρύσσονται ως εκλεγέντες κατά την διάρκεια της
τακτικής Γενική Συνέλευσης.
γ) Αν ο αριθμός των υποψηφίων είναι μεγαλύτερος από εκείνο που προνοείται από το
άρθρο 13(1)(i) του παρόντος καταστατικού, τότε διεξάγονται εκλογές με μυστική
ψηφοφορία ως εξής:
i)
Εκλέγεται τριμελής εφορευτική επιτροπή αποτελούμενη από Πρόεδρο και
δύο Μέλη που αναλαμβάνει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Νοείται πως τα μέλη της
εφορευτικής επιτροπής πρέπει να μην είναι υποψήφια.
ii)
Η ψηφοφορία γίνεται πάνω σε λευκά ψηφοδέλτια, σφραγισμένα και
υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής, με την αναγραφή των
ονομάτων των υποψηφίων που ο ψηφοφόρος επιθυμεί να εκλέξει.
iii)
Ψηφοδέλτια στα οποία αναγράφονται περισσότεροι υποψήφιοι από τον
προβλεπόμενο αριθμό θεωρούνται άκυρα.
iv)
Μετά το τέλος της ψηφοφορίας η εφορευτική επιτροπή προχωρεί στην
καταμέτρηση των ψήφων μετά από την οποία ετοιμάζει κατάλογο
εκλεγέντων και επιλαχόντων.
v)
Οι υποψήφιοι ή εκπρόσωποι τους μπορούν να παρευρίσκονται στη
καταμέτρηση των ψήφων.
vi)
Ο Πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής ετοιμάζει πρακτικό της εκλογής το
οποίο παραδίδει στον προεδρεύοντα της Συνέλευσης για να ανακοινώσει τα
αποτελέσματα.
vii)
Σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή αποφασίζεται με κλήρο.
viii)
Τα ψηφοδέλτια της εκλογής παραδίδονται στον προεδρεύοντα της
συνεδρίας, ο οποίος στη συνέχεια τα παραδίδει στον Γραμματέα του νέου
Δ.Σ. για φύλαξη για όλο το διάστημα της θητείας του εκλεγέντος Δ.Σ..
Άρθρο 14
Καταρτισμός του Δ.Σ. σε Σώμα
Ο καταρτισμός του Δ.Σ. σε Σώμα γίνεται σε ειδική συνεδρία πριν από την έναρξη της διετούς
θητείας του, που αρχίζει 15 μέρες μετά από την εκλογή του, κατά την οποία εκλέγονται από
τα μέλη του ο Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας, Βοηθός Γραμματέας, Ταμίας, Βοηθός
Ταμία και πέντε Σύμβουλοι.
Άρθρο 15
Τακτικές και Έκτακτες Συνεδρίες του Δ.Σ.
Το Δ.Σ. συνέρχεται σε τακτικές συνεδρίες μία φορά κάθε διμηνία και σε έκτακτες συνεδρίες
όταν κατά την κρίση του Προέδρου κρίνεται αναγκαίο η μετά από αίτηση προς τον Πρόεδρο
του (1/3) των μελών του.
Άρθρο 16
Απαρτία και λήψη αποφάσεων

i)

ii)
iii)

Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται στη συνεδρία περισσότερα από
το (1/2) των μελών του και οι αποφάσεις του λαμβάνονται με πλειοψηφία των
παρόντων μελών.
Κάθε μέλος του Δ.Σ. έχει μία μόνο ψήφο και εάν υπάρξει ισοψηφία ο/η Πρόεδρος, ή
ο/η Αντιπρόεδρος σε περίπτωση κωλύματος του/της Πρόεδρου έχει νικώσα ψήφο.
Επί ποινή ακυρωσίας της σχετικής απόφασης του Σωματείου, μέλος του διοικητικού
συμβουλίου δεν δικαιούται να συμμετάσχει στη συζήτηση ή την ψηφοφορία, όταν
υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Αυτή, κατά τις ελάχιστες προϋποθέσεις του
Νόμου, υπάρχει εάν η απόφαση που θα ληφθεί αφορά τη διενέργεια δικαιοπραξίας
ή την έγερση ή την κατάργηση δίκης μεταξύ του Σωματείου και του μέλους αυτού ή
του συζύγου του μέλους αυτού ή συγγενή αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και
του τρίτου βαθμού ή αφορά τη διενέργεια δικαιοπραξίας μεταξύ του Σωματείου και
εταιρείας, προσωπικής ή κεφαλαιουχικής, στην οποία ή στη διοίκηση της οποίας
συμμετέχει το μέλος αυτό ή σύζυγος ή συγγενής αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας
μέχρι και του τρίτου βαθμού.

Άρθρο 17
Παραίτηση μέλους του Δ.Σ.
Σε περίπτωση παραίτησης η θανάτου μέλους του Συμβουλίου , τη θέση του συμπληρώνουν
οι επιλαχόντες με σειρά επιτυχίας ή αν δεν υπάρχουν επιλαχόντες , αποφασίζει το Δ.Σ. εις
αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος.
Άρθρο 18
Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ.
1. Μέλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρείς συνεχόμενες συνεδριάσεις στερείται
της ιδιότητας μέλους του Δ.Σ. και αντικαθίσταται όπως ακριβώς αναφέρεται στο Άρθρο
17 του παρόντος Καταστατικού.
2. Σε περίπτωση κατά την οποία μέλος του Δ.Σ. καταδικάζεται για ποινικό αδίκημα το οποίο
ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα, ο Έφορος, έπειτα από αίτημα
οποιουδήποτε μέλους ή αυτεπάγγελτα, καλεί το αρμόδιο όργανο να προβεί στις
απαραίτητες διαδικασίες για την αντικατάσταση του συγκεκριμένου μέλους σύμφωνα
με τις πρόνοιες του καταστατικού.
Άρθρο 19
Αρμοδιότητες του Δ.Σ.
Το Δ.Σ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Αποτελεί το Ανώτατο Διοικητικό Εκτελεστικό Όργανο του Συνδέσμου. Έχει τη γενική
διοίκηση, διευθύνει τις εργασίες του Συνδέσμου γενικά και αποφασίζει πάνω σε όλα τα
θέματα που απασχολούν το Σύνδεσμο.
β) Προσπαθεί για την επίτευξη των σκοπών του Συνδέσμου και φροντίζει για την τήρηση του
Καταστατικού.
γ) Ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διοίκησης της περιουσίας του Συνδέσμου.

δ) Συνάπτει δάνεια και επιβαρύνει η υποθηκεύει την περιουσία του Συνδέσμου ή μέρους
αυτής κατόπιν έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης.
ε) Εκπροσωπεί τον Σύνδεσμο και διερμηνεύει τη θέληση του σε όλες τις σχέσεις του.
στ) Προσδιορίζει γενικά τις δαπάνες του Συνδέσμου , επιβλέπει την κανονική τήρηση των
βιβλίων και τηρεί το ταμείο, καταρτίζει ετήσιο προϋπολογισμό, ισολογισμό και απολογισμό.
ζ) Αποφασίζει πάνω σε οποιοδήποτε θέμα που δεν προνοεί το Καταστατικό και υποβάλλει
στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για τροποποίηση του Καταστατικού.
η) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις.
θ) Για υποβοήθηση του έργου γενικότερα, για αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των σκοπών
του Συνδέσμου το Δ.Σ. δύναται να συνιστά ειδικές επιτροπές από μέλη του Συνδέσμου. Στις
επιτροπές συμμετέχει και μέλος του Δ.Σ..
Καμιά αμοιβή, οποιουδήποτε είδους, δεν καταβάλλεται για παρεχόμενες υπηρεσίες, σε
οποιοδήποτε μέλος ή αξιωματούχο του Δ.Σ. Νοείται ότι, τα μέλη, περιλαμβανομένων των
μελών της διοίκησης ή των ιδρυτών του σωματείου, μπορούν να ανακτήσουν ή/και να
διεκδικήσουν τυχόν λογικά έξοδα που κατέβαλαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
Άρθρο 20
Αρμοδιότητες και Καθήκοντα Προέδρου του Δ.Σ.
α) Προεδρεύει στις Συνεδριάσεις του Δ.Σ. και φροντίζει μαζί με το/τη Γραμματέα για την
εκτέλεση των αποφάσεων του.
β) Συνυπογράφει με το/τη Γραμματέα κάθε Συμβόλαιο του Συνδέσμου με τρίτους, την
αλληλογραφία, τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και φροντίζει μαζί με το/τη
Γραμματέα για την εκτέλεση των αποφάσεων του.
γ) Συνυπογράφει μαζί με τον/την Ταμία , εκδίδει, καθιστά αποδεκτές, οπισθογραφεί ή άλλως
εκτελεί ανάλογα με την περίπτωση , εντάλματα πληρωμής, εντάλματα είσπραξης, επιταγές
και άλλα διαπραγματεύσιμα αξιόγραφα και όλες τις αποδείξεις παραλαβής για χρήματα που
πληρώθηκαν στο Σύνδεσμο.
δ) Συγκαλεί σε συνεννόηση με το/τη Γραμματέα τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. σύμφωνα με τις
πρόνοιες του Καταστατικού.
ε) Δικαιούται να παρευρίσκεται και να προεδρεύει σε οποιαδήποτε επιτροπή του
Συνδέσμου.
Άρθρο 21
Αρμοδιότητες και Καθήκοντα Αντιπροέδρου του Δ.Σ.
Ο/η Αντιπρόεδρος ασκεί όλες τις αρμοδιότητες και καθήκοντα του/της Προέδρου που
αναφέρονται στο Άρθρο (20) αν και όταν ο/η Πρόεδρος κωλύεται στην εκτέλεση των
καθηκόντων του.
Άρθρο 22

Αρμοδιότητες και Καθήκοντα Γραμματέα
α) Ετοιμάζει σε συνεννόηση με τον/την Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων
και των συνελεύσεων του Συνδέσμου.
β) Συγκαλεί σε συνεννόηση με τον/την Πρόεδρο τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και ειδοποιεί όλα
τα μέλη του Δ.Σ..
γ) Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων.
δ) Διεξάγει την αλληλογραφία του Συνδέσμου.
στ) Φυλάττει τη σφραγίδα του Συνδέσμου. Τηρεί το Αρχείο και τους φακέλους του
Συνδέσμου και είναι προσωπικά υπεύθυνος για την προώθηση των δημοσίων σχέσεων του
Συνδέσμου μέσα στα πλαίσια της πολιτικής που καθορίζει το Δ.Σ..
ζ) Τηρεί πλήρως ενημερωμένο μητρώο των μελών του Συνδέσμου, το οποίο επικαιροποιείται
τουλάχιστον άπαξ κατ’ έτος και είναι διαθέσιμο προς επιθεώρηση από τον Έφορο και προς
οποιοδήποτε τρίτο έχει έννομο συμφέρον.
η) Εντός της πρώτης τριμηνίας του κάθε έτους, γνωστοποιεί στον Έφορο τα εξής:
i. Αριθμητικά τυχόν διαγραφές μελών και εγγραφές νέων μελών οι οποίες έγιναν κατά
τη διάρκεια του προηγούμενου έτους.
ii. Σε περίπτωση που επήλθαν αλλαγές, τα εν ενεργεία μέλη του Δ.Σ. με τα αντίστοιχα
αξιώματά τους και τα στοιχεία επικοινωνίας τους.
iii. Κατά πόσο κατά το προηγούμενο έτος πραγματοποιήθηκε ο ελάχιστος αριθμός
ετήσιων γενικών συνελεύσεων που ορίζει το καταστατικό.
θ) Γνωστοποιεί στον Έφορο τυχόν αλλαγή της διεύθυνσης ή/και των στοιχείων επικοινωνίας
του Συνδέσμου αμέσως μόλις επέλθει η αλλαγή.
Άρθρο 23
Αρμοδιότητες και Καθήκοντα Βοηθού Γραμματέα
Ο/η Βοηθός Γραμματέας ασκεί όλες τις αρμοδιότητες και καθήκοντα του/της Γραμματέα που
αναφέρονται στο άρθρο 22 αν και όταν ο/η Γραμματέας κωλύεται στην εκτέλεση των
καθηκόντων του/της.
Άρθρο 24
Αρμοδιότητες και Καθήκοντα Ταμία
α) Τηρεί τα απαραίτητα για την υπηρεσία του λογιστικά βιβλία.
β) Εισπράττει τα έσοδα του Συνδέσμου έναντι αποδείξεων και εκτελεί όλες τις πληρωμές που
εγκρίνονται από το Δ.Σ..
γ) Ετοιμάζει τους ετήσιους προϋπολογισμούς.
δ) Την ημέρα των εκλογών έχει έτοιμο κατάλογο των μελών που δικαιούνται να ψηφίσουν.

ε) Καταθέτει στο όνομα του Συνδέσμου κάθε ταμειακό υπόλοιπο πλην του χρηματικού ποσού
που θα ορίζει το Δ.Σ. για τις άμεσες ανάγκες του Συνδέσμου. Αναλήψεις από τις καταθέσεις
αυτές εξουσιοδοτούνται με δύο υπογραφές του/της Ταμία και του/της Προέδρου.
στ) Παρέχει κάθε βοήθεια στον ελεγκτή στην εκτέλεση των καθηκόντων του.
η) Συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό των εσόδων και εξόδων του Συνδέσμου τον οποίο
παραδίδει στο Δ.Σ. για έγκριση οκτώ τουλάχιστο μέρες πριν από τη σύγκλιση της Ετήσιας
Γενικής Συνέλευσης.
Άρθρο 25
Αρμοδιότητες και Καθήκοντα Βοηθού Ταμία
Ο/η Β. Ταμίας ασκεί όλες τις αρμοδιότητες και καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 24
αν και όταν ο/η Ταμίας κωλύεται στην εκτέλεση των καθηκόντων του/της.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ
Γενικές Διατάξεις
Άρθρο 26
Τροποποίηση Καταστατικού
Τροποποίηση των διατάξεων του Καταστατικού γίνεται στην Ετήσια Γενική Συνέλευση ή σε
έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό και στην οποία
παρευρίσκονται τα μισά τουλάχιστο από τα εγγεγραμμένα τακτικά μέλη συν ένα και ύστερα
από απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων τακτικών μελών.
Άρθρο 27
Ψηφοφορία
1. Η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση του χεριού και οι αποφάσεις λαμβάνονται με
πλειοψηφία των παρόντων μελών εκτός από τις περιπτώσεις που προνοεί διαφορετικά
το καταστατικό. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο/η Πρόεδρος έχει νικώσα ψήφο.
2. Μυστική ψηφοφορία γίνεται όταν ζητείται από το 1/3 των παρόντων τακτικών μελών,
καθώς και στην εκλογή μελών του Δ.Σ..
Άρθρο 28
Αντιπροσώπευση του Συνδέσμου
Ο Σύνδεσμος αντιπροσωπεύεται και εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα από τον/την
Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο ή άλλο εξουσιοδοτημένο από το Συμβούλιο πρόσωπο που εννοείται
ότι είναι μέλος του Δ.Σ..
Άρθρο 29
Έμβλημα
Το έμβλημα του Συνδέσμου είναι ένας χαρταετός στον οποίο είναι ζωγραφισμένο ένα σπιτάκι
πάνω στο οποίο απεικονίζεται ένα χαμόγελο.
Άρθρο 30

Σφραγίδα
Ο Σύνδεσμος έχει σφραγίδα που φέρει το έμβλημα του Συνδέσμου και την ονομασία «Οι
Φίλοι της Παιδικής Στέγης Λευκωσίας».
Άρθρο 31
Διάλυση του Συνδέσμου
Ο Σύνδεσμος διαλύεται στις εξής περιπτώσεις:
i. Με απόφαση της συνέλευσης των μελών του που λαμβάνεται σύμφωνα με τις
διατάξεις του Νόμου.
ii. Όταν τα μέλη του μειωθούν σε λιγότερα από είκοσι (20). Ο Σύνδεσμος δεν τίθεται
αυτοδικαίως σε εκκαθάριση για το λόγο αυτό, παρά μόνο μετά την παρέλευση έξι (6)
μηνών από τη μείωση του αριθμού των μελών και εφόσον μέχρι τότε δεν έχουν
γνωστοποιηθεί στον Έφορο τα ονόματα νέων μελών προς συμπλήρωση του
απαιτούμενου ελάχιστου αριθμού μελών.
iii. Με απόφαση του Δικαστηρίου, ύστερα από αίτηση του διοικητικού συμβουλίου του
σωματείου ή των δύο πέμπτων των μελών ή του Εφόρου.
iv. Με απόφαση του Δικαστηρίου, ύστερα από αίτηση του Εφόρου, εάν λόγω αδράνειας,
για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, περιλαμβανομένης της μη
σύγκλησης ή της μη πραγματοποίησης των απαιτούμενων από το καταστατικό
συνελεύσεων των μελών ή/και της μη υποβολής ελεγμένων ετήσιων λογαριασμών,
συνάγεται εγκατάλειψη του σκοπού του σωματείου, υπό τον όρο ότι δίδεται
προηγουμένως από τον Έφορο γραπτή προειδοποίηση προς το ασκούν τη διοίκηση του
σωματείου όργανο, στην οποία καταγράφονται οι λόγοι που ενεργοποιούν τις
παρούσες διατάξεις, καθώς και προθεσμία τριών (3) μηνών για την αποκατάσταση της
λειτουργίας του σωματείου.
Διαδικασία εκκαθάρισης:
i. Ο Σύνδεσμος με τη διάλυσή του διατελεί αυτοδικαίως σε εκκαθάριση και, μέχρι το
τέλος της εκκαθάρισης και για τις ανάγκες αυτής, θεωρείται υφιστάμενο.
ii. Η εκκαθάριση γίνεται από τους υπεύθυνους της διοίκησης του σωματείου και, σε
περίπτωση κατά την οποία αυτοί δεν υπάρχουν, διορίζονται ένας ή περισσότεροι
εκκαθαριστές από το Δικαστήριο. Ο εκκαθαριστής υπέχει θέση διοικούντος του
σωματείου και η εξουσία του περιορίζεται στις ανάγκες της εκκαθάρισης.
iii. Κατά την εκκαθάριση, τα περιουσιακά στοιχεία του Συνδέσμου τα οποία
περιλαμβάνονται στο ενεργητικό του μεταβιβάζονται σε άλλο φορέα του οποίου οι
σκοποί συνάδουν με τους σκοπούς του.
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