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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
του Σωματείου με την επωνυμία
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΛΟΦΩΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΙ - ΕΜΒΛΗΜΑ
Άρθρο 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ

Ιδρύεται, στην Κύπρο με έδρα τη Λευκωσία, Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την
επωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΛΟΦΩΝΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ
που φέρει το διακριτικό τίτλο ADUFF (εφεξής ο «Σύνδεσμος»)
Άρθρο 2

ΕΜΒΛΗΜΑ
To έμβλημα του Συνδέσμου είναι

Άρθρο 3

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ/ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΚΟΠΩΝ
Α. Οι σκοποί του Συνδέσμου είναι οι ακόλουθοι:
(α) η συμβολή στη διατήρηση του κύρους και της φήμης της
Γαλλόφωνης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.
(β) η προαγωγή του Γαλλικού Πολιτισμού και η προώθηση της
Γαλλικής Γλώσσας.
(γ) η προώθηση της πολιτιστικής ταυτότητας της Κύπρου στη
Γαλλοφωνία.
(δ) η σύσφιξη σχέσεων των αποφοίτων μεταξύ τους, η ανάπτυξη
δεσμών φιλίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του Συνδέσμου
και η προώθηση των πνευματικών, καλλιτεχνικών και
επαγγελματικών τους προσδοκιών και ενδιαφερόντων.
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Β. Τα μέσα για την επίτευξη και προώθηση των πιο πάνω σκοπών θα
είναι:
(α) η διοργάνωση λογοτεχνικών, καλλιτεχνικών, επιστημονικών και
κοινωνικών εκδηλώσεων που αποσκοπούν στην προώθηση των
σκοπών του Συνδέσμου όπως διαλέξεις, ημερίδες, μουσικές
συναυλίες, εκθέσεις, θεατρικές παραστάσεις, κινηματογραφικές
προβολές.
(β) η προκήρυξη φιλολογικών διαγωνισμών, η παροχή δωρεών και
χορηγιών σε πρόσωπα ή οργανισμούς που με δραστηριότητές τους
συμβάλλουν στην προώθηση των σκοπών του Συνδέσμου, η
διοργάνωση ταξιδιών και επισκέψεων, η έκδοση και κυκλοφορία
οποιουδήποτε δελτίου, φυλλαδίου ή βιβλίου, που έχει σχέση με τους
σκοπούς του Συνδέσμου.
(γ) η επιδίωξη συνεργασίας με άλλους Συνδέσμους, οργανώσεις,
κυβερνητικές και δημοτικές αρχές.
(δ) η εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων για την υλοποίηση των
σκοπών του Συνδέσμου με συνδρομές, εκδηλώσεις, εισφορές,
δωρεές, κληροδοτήματα από πρόσωπα, οργανισμούς ή κυβερνήσεις
στην Κύπρο και το εξωτερικό και με οποιαδήποτε άλλα νόμιμα μέσα.
Άρθρο 4
Ο Σύνδεσμος θα επιδιώκει τους πιο πάνω σκοπούς ελεύθερα και μέσα
στα πλαίσια της νομιμότητας και μακριά από κάθε κομματική και
πολιτική κίνηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΛΗ –ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Άρθρο 5

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Τα μέλη του Συνδέσμου διακρίνονται σε τακτικά ή επίτιμα.
Α.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Ως τακτικά μέλη μπορούν να εγγραφούν Κύπριοι και αλλοδαποί που
ζουν στην Κύπρο (έχουν μόνιμη διαμονή στην Κύπρο) και είναι:
α) κάτοχοι ακαδημαϊκού πτυχίου από Γαλλικό η Γαλλόφωνο
Πανεπιστήμιο.
β)απόφοιτοι άλλων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων που έχουν
συμπληρώσει τουλάχιστον 6 μήνες συνεχούς φοίτησης σε Γαλλικό ή
Γαλλόφωνο Πανεπιστήμιο.
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Γ.

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ
Οποιοδήποτε πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, που έχει συμβάλει στην
προώθηση των σκοπών του Συνδέσμου, όπως την προαγωγή του
Γαλλικού πολιτισμού ή την προβολή της Κύπρου στη Γαλλία και άλλες
γαλλόφωνες χώρες, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, μπορεί να
ανακηρυχθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ως επίτιμο μέλος αφού
έχει εγκριθεί κατόπιν ψηφοφορίας σε Γενική Συνέλευση των μελών.
Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις
ούτε και θεωρείται ότι έχουν την ιδιότητα μέλους καθότι δεν
χρειάζεται να καταβάλλουν το ποσό του δικαιώματος εγγραφής.

ΜΕΛΗ
Άρθρο 6
1. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται με την εγγραφή στο μητρώο
μελών, μετά από:
α) την υποβολή αίτησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, στην
οποία περιλαμβάνονται:
i) τα ατομικά στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος/της
αιτούσας
ii) υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των σκοπών του
Συνδέσμου
iii) οι τίτλοι σπουδών του/της
β) την καταβολή της ετήσιας συνδρομής που καθορίζει το Δ.Σ
για τα τακτικά μέλη.
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση όπως μέσα σε ένα μήνα
από την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης πληροφορήσει τον
υποψήφιο για την έγκριση ή μη της αίτησής του. Τα μέλη
δικαιούνται να αποχωρήσουν σε οποιοδήποτε χρόνο αρκεί να
γνωστοποιήσουν την απόφασή τους προς το Δ.Σ. ένα μήνα
προηγουμένως.

Άρθρο 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
1. Τα μέλη του Συνδέσμου έχουν δικαίωμα:
(α) να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση, να λαμβάνουν τον
λόγο κατά τη σειρά που ορίζει ο/η Πρόεδρός της, να ψηφίζουν για
τα θέματα που τίθενται προς ψηφοφορία, να εκλέγουν τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου, των Επιτροπών καθώς και να
υποβάλλουν υποψηφιότητα για την εκλογή τους στα όργανα
αυτά, κατά τα ειδικώς προς τούτο οριζόμενα. Όλα τα μέλη,
εφόσον καταβάλουν τις συνδρομές τους, δύνανται να
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συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και Έκτακτες Γενικές
Συνελεύσεις
(β) να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του Συνδέσμου
(γ) να προσκαλούν μη μέλη σε εκδηλώσεις του Συνδέσμου εκτός
από τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ.
(δ) να ενημερώνονται για τις δραστηριότητες και προσεχείς
εκδηλώσεις του Συνδέσμου.
Άρθρο 8

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
1. Τα μέλη έχουν υποχρέωση καταβολής της Ετήσιας Συνδρομής
καθώς και συμμόρφωσης με τις πρόνοιες του καταστατικού και τις
αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού
Συμβουλίου. Η μη καταβολή της Ετήσιας Συνδρομής επιφέρει
αναστολή της ιδιότητας μέλους, η οποία αίρεται αυτόματα με την
καταβολή της εν λόγω Ετήσιας Συνδρομής, με την προϋπόθεση
ότι το μέλος δεν έχει, στο μεταξύ, απωλέσει την ιδιότητα μέλους
βάσει του Άρθρου 8.4 του παρόντος καταστατικού.
2. Ο/Η Γραμματέας ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τα μέλη
που δεν έχουν καταβάλει την συνδρομή τους και στα οποία
γίνεται σχετική υπενθύμιση για τη σχετική εκκρεμότητα. Το
Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για τη διαγραφή ενός μέλους
του Συνδέσμου σε περίπτωση που δεν ανταποκρίνεται στις
υποχρεώσεις του σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται από
το Διοικητικό Συμβούλιο
3. Τα σε αναστολή ευρισκόμενα μέλη δεν συνυπολογίζονται σε
καμία περίπτωση για τη διαπίστωση απαρτίας ή πλειοψηφίας,
βάσει του παρόντος καταστατικού.
4. Τα μέλη οφείλουν εκτός της υλικής τους συνδρομής και την ηθική
τους συμπαράσταση στην προαγωγή των σκοπών του Συνδέσμου.

Άρθρο 9

ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ
1. Η απώλεια της ιδιότητας μέλους επέρχεται:
(α) σε περίπτωση παραίτησης: οποιοδήποτε μέλος διαγράφεται
από το μητρώο μελών, κατόπιν αιτήσεώς του ιδίου προς το
Διοικητικό Συμβούλιο, στην οποία εκφράζει την επιθυμία του να
παραιτηθεί, εφόσον η αίτηση γίνει αποδεκτή από το Διοικητικό
Συμβούλιο.
(β) σε περίπτωση διαγραφής μέλους από το μητρώο μελών, μετά
από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού έχει
προηγουμένως εύλογα διαπιστωθεί ότι ορισμένη δραστηριότητα
του εν λόγου μέλους εμποδίζει σημαντικά την επίτευξη των
σκοπών του παρόντος καταστατικού. Κατά της απόφασης αυτής
υπάρχει δυνατότητα ένστασης ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης η
οποία αποφαίνεται οριστικά με πλειοψηφία των τριών πέμπτων
(3/5) των παρόντων μελών. Την Γενική Συνέλευση συγκαλεί ειδικά
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για την εξέταση της εν λόγω ένστασης το Διοικητικό Συμβούλιο
εντός τριμήνου από την κατάθεση αντίστοιχου αιτήματος από τον
διαγραφέντα/ την διαγραφείσα. Σε περίπτωση μη ύπαρξης
απαρτίας της Γενικής Συνέλευσης ισχύει η απόφαση του Δ.Σ.
(γ) σε περίπτωση μη καταβολής της Ετήσιας Συνδρομής επί δύο
συνεχόμενα έτη το μέλος χάνει το δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 10

ΔΩΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο εισφέρων/ η
εισφέρουσα για τους σκοπούς του Συνδέσμου το ποσό των 500
ευρώ ανακηρύσσεται δωρητής/ δωρήτρια και ο εισφέρων/ η
εισφέρουσα ποσό πέραν των 500 ευρώ, ευεργέτης. Τα ως άνω
ποσά μπορούν να αυξομειωθούν με ομόφωνη απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 11

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
1.
Οι τακτικοί πόροι είναι το δικαίωμα εγγραφής και η Ετήσια
Συνδρομή των μελών η οποία καθορίζεται από το Διοικητικό
Συμβούλιο.
2. Οι έκτακτοι πόροι είναι: 1) εισφορές, δωρεές, ευεργεσίες και
κληροδοτήματα 2) κρατικές και ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις 3)
εισπράξεις από τη διοργάνωση εκδηλώσεων 4) έκτακτες εισφορές
των μελών σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση αποφασίσει ότι
απαιτούνται τέτοιες για την επίτευξη συγκεκριμένου σκοπού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Άρθρο 12

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1. Ο Σύνδεσμος διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο
εκλέγεται για περίοδο τριών ετών, κατά τη διάρκεια της εκάστοτε
Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης τη χρονική περίοδο ΙανουαρίουΦεβρουαρίου.
α) Όλα τα απερχόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι
επανεκλέξιμα μόνο για τρεις συνεχόμενες θητείες. Το Διοικητικό
Συμβούλιο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Ταμία,
τον Γραμματέα και τρεις συμβούλους.
β) Κάθε υποψήφιος προτείνεται και υποστηρίζεται από ένα άλλο εκλέξιμο
μέλος του Συνδέσμου.
γ) Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται γραπτώς στο/την Γραμματέα του
Συνδέσμου τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μέρες πριν από την Γενική
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Συνέλευση και πριν την καθορισμένη ημερομηνία των εκλογών ενώ
όλοι/όλες οι υποψήφιοι πρέπει κατά την κατάθεση της υποψηφιότητάς
τους να έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον
Σύνδεσμο.
δ) Κάθε μέλος που έχει δικαίωμα ψήφου, δικαιούται να ψηφίζει τόσους
υποψηφίους όσους ο καθοριζόμενος αριθμός θέσεων.
ε) Οι υποψήφιοι που λαμβάνουν τις περισσότερες ψήφους εκλέγονται.
Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων και
εάν ο αριθμός των κενών θέσεων είναι λιγότερος από τον αριθμό των
ισοψηφησάντων τότε γίνεται αμέσως δεύτερη εκλογή μεταξύ τους κατά
αυτή τη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση νέας ισοψηφίας και αν οι κενές
θέσεις είναι λιγότερες από τον αριθμό των ισοψηφησάντων τότε η
εκλογή τους γίνεται με κλήρο.
ζ) Η εκλογή του του νέου διοικητικού συμβολαίου γίνεται με μυστική
ψηφοφορία.
η) Κατά την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
αναδεικνύονται και δύο αναπληρωματικά μέλη, κατά τη σειρά επιτυχίας
μετά την εκλογή των επτά πλειονοψηφησάντων, τα οποία αντικαθιστούν
τα μέλη που παραιτούνται ή εκπίπτουν από τα καθήκοντά τους.
θ) Η διαλογή των ψήφων οποιασδήποτε Συνέλευσης γίνεται από δύο
μέλη που ορίζονται από αυτή. Οι διαλογείς μονογραφούν τα ψηφοδέλτια
και με το πέρας της διαλογής τα τοποθετούν μέσα σε φάκελο τον οποίο
μονογραφούν και παραδίδουν στον /την Γραμματέα για φύλαξη για
τουλάχιστον έξι (6) μήνες.
η) Ψηφοδέλτιο θα θεωρείται άκυρο εάν:
(Ι)
Περιέχει ονόματα περισσότερα από τα απαραίτητα για
κάθε ψηφοφορία.
(ΙΙ)
Αναγράφει πρόσωπο περισσότερο από μια φορά.
(ΙΙ)
Αναγράφει πρόσωπο που δεν είναι υποψήφιο.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται
για να καταρτισθεί σε σώμα. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να
συστήσει, από τα μέλη του ή και μέλη του Συνδέσμου, επιτροπές για
υποβοήθηση του έργου του.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζεται σε σώμα σύμφωνα με τον
αριθμό των ψήφων που εξασφάλισε το κάθε μέλος κατά τη
ψηφοφορία. Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου είναι ο
υποψήφιος που εξασφάλισε τον μεγαλύτερο αριθμό των ψήφων και
ανάλογα καθορίζονται και οι άλλοι αξιωματούχοι και σύμβουλοι του
διοικητικού συμβουλίου.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φορά κάθε μήνα
εφόσον υπάρχουν θέματα προς συζήτηση. Για τον καθορισμό της
ημερομηνίας της τακτικής συνεδρίας αποστέλλεται γνωστοποίηση
στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (7) επτά ημέρες πριν τη
συνεδρίαση, η οποία θα περιλαμβάνει επίσης τα προς συζήτηση
θέματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει εκτάκτως,
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ύστερα από πρόταση του Προέδρου ή διά γραπτού αιτήματος τριών
από τα μέλη του. Σε περίπτωση έκτακτης συνεδρίασης δεν
απαιτείται η πάροδος επτά (7) ημερών από τη γνωστοποίηση.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για α) την εκτέλεση των
αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης β) τη διαχείριση της περιουσίας
του Συνδέσμου γ) την έγκριση των αιτήσεων εγγραφής νέων μελών δ)
τη διαγραφή μελών, ε) τον καθορισμό του ποσού της Ετήσιας
Συνδρομής, και ε) τη λήψη κάθε άλλης απόφασης για την προαγωγή
των σκοπών του Συνδέσμου.

Άρθρο 13

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία παρισταμένων
τουλάχιστον τεσσάρων (4) από τα μέλη του. Σε περίπτωση που
δεν υπάρχει απαρτία συγκαλείται δεύτερη συνεδρία 30 λεπτά
αργότερα και αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των παρόντων. Σε
περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του/της Προέδρου και
σε περίπτωση απουσίας του/της, αυτή του/της Αντιπροέδρου.
2. Τα βασικά σημεία της κάθε συνεδρίασης καταγράφονται στον
φάκελο πρακτικών αφού εγκριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 14

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Α. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
1. Ο/Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου φροντίζει για τη
διεκπεραίωση των υποθέσεων του Συνδέσμου και την υλοποίηση
των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και/ή των Γενικών
Συνελεύσεων. Μεριμνά για τη σύγκληση του Διοικητικού
Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και εκδίδει επικυρωμένα
αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της
Γενικής Συνέλευσης. Υπογράφει επίσης μαζί με τον/τη Γραμματέα
τα διάφορα έγγραφα του Συνδέσμου και εκπροσωπεί τον
Σύνδεσμο σε όλες του τις σχέσεις και συναλλαγές με οποιοδήποτε
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τραπεζικό ίδρυμα ή δημόσια αρχή
στην Κύπρο ή το εξωτερικό, δικαστικώς και εξωδίκως, πάντα
σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως
αυτές έχουν ληφθεί βάσει του άρθρου 11 του παρόντος
Καταστατικού.
2. Ο Πρόεδρος μπορεί να εξουσιοδοτεί τον/την Αντιπρόεδρο ή άλλο
πρόσωπο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για την ως άνω
εκπροσώπηση του Συνδέσμου, με την προϋπόθεση ότι τέτοια
εξουσιοδότηση έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.
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Β. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ
Αναπληρώνει τον/την Πρόεδρο όταν απουσιάζει, ασκώντας όλες τις
εξουσίες και καθήκοντα του/της Προέδρου δυνάμει του παρόντος
Καταστατικού.
Γ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Ο/Η Γραμματέας φυλάσσει τη σφραγίδα του Συνδέσμου και το
αρχείο. Τηρεί το μητρώο μελών, το πρωτόκολλο εισερχομένων
εγγράφων και αλληλογραφία, το φάκελο πρακτικών του Διοικητικού
Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης καθώς και τον φάκελο με
τους ετήσιους Οικονομικούς Απολογισμούς του/της Ταμία. Σφραγίζει,
συντάσσει και προσυπογράφει μαζί με τον/την Πρόεδρο τα πρακτικά
του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδοποιεί τα μέλη του Συνδέσμου για τις
συνεδριάσεις της Γ.Σ. και τα μέλη του Δ.Σ. για τις συνεδριάσεις του
καθώς και για τα θέματα προς συζήτηση.
Δ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΜΙΑ
1. Ο/Η Ταμίας τηρεί τα έγγραφα που έχουν σχέση με το ταμείο και
την περιουσία του Συνδέσμου και ενεργεί τις εισπράξεις των
πόρων του Συνδέσμου καθώς και τις πληρωμές με διπλότυπη
ενυπόγραφη απόδειξη. Παίρνει τη συγκατάθεση του Δ.Σ. για κάθε
έξοδο εκτός από τα τακτικά.
2. Συντάσσει και υποβάλλει, σε συνεργασία με το Διοικητικό
Συμβούλιο, στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μελών, τον
Οικονομικό Απολογισμό του έτους που έληξε. Τηρεί βιβλία με
αποδείξεις σε σχέση με την όλη οικονομική κατάσταση του
Συνδέσμου.
3. Ετοιμάζει λογαριασμούς και ή ισολογισμούς τακτικά στο τέλος
κάθε οικονομικού έτους και ενημερώνει γραπτώς το Δ.Σ. και
εκτάκτως κάθε φορά που αυτό του ζητείται, γραπτώς, από μέλος
του Δ.Σ.

Άρθρο 15

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκροτεί επιτροπές με ειδικό
και ορισμένο αντικείμενο προκειμένου να εξυπηρετηθούν
αποτελεσματικότερα οι σκοποί του Καταστατικού.
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Άρθρο 16

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
1. Οι Γενικές τακτικές Συνελεύσεις συγκαλούνται τακτικά κατά το
μήνα Ιανουάριο ή Φεβρουάριο, εκτάκτως δε κάθε φορά που αυτό
θα κριθεί αναγκαίο από το Δ.Σ. ή για αναπληρωματικές
εκλογές ή κάθε φορά που αυτό θα ζητηθεί από 10 τουλάχιστον
μέλη που υποβάλλουν εγγράφως το αίτημα τους προς το Δ.Σ.
Πρέπει να δίδεται 7ήμερος
τουλάχιστον προειδοποίηση προς
τα μέλη του Συνδέσμου κατάλληλα κοινοποιούμενη από τον/ την
Γ.Γ. Όσα τακτικά Μέλη παρευρίσκονται στη Γ.Σ. μισή ώρα μετά
την ώρα που αυτή συγκλήθηκε αποτελούν απαρτία.
2. Κατά τις Γ.Σ. προεδρεύει ο/η Πρόεδρος του Δ.Σ. Κωλυομένου/ης
του/της Προέδρου, προεδρεύει ο/η Αντιπρόεδρος. Κωλυομένων
και των δύο, εκλέγεται προσωρινά πρόεδρος ανάμεσα στα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την έναρξη της συνεδρίασης.
3. Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια για τα ακόλουθα
θέματα:
α) την έγκριση του ετήσιου απολογισμού εσόδων-εξόδων που
υποβάλλεται από τον/την Ταμία (ο «Οικονομικός Απολογισμός»),
β) την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου,
γ) την επιβολή έκτακτης εισφοράς,
δ) την απόφαση για την απόρριψη της αίτησης εγγραφής μέλους
βάσει του άρθρου 5 ,
ε) την απόφαση για την έγκριση της διαγραφής μέλους,
στ) την απόφαση για προσχώρηση σε ενώσεις σωματείων,
ζ) τη λογοδοσία του Συμβουλίου για τα πεπραγμένα του
προηγούμενου έτους,
η) τον διορισμό νέων μελών και/ή πλήρωση κενών θέσεων του
Διοικητικού Συμβουλίου,
θ) την έγκριση οποιουδήποτε θέματος που έχει τεθεί για ψήφιση
στην Ετήσια Γενική Συνέλευση,
ι) την τροποποίηση του Καταστατικού
κ) τη διάλυση του Συνδέσμου.
4. Οι αποφάσεις των Γ.Σ. λαμβάνονται κατά την απόλυτη πλειοψηφία
των παρόντων μελών για όλα τα θέματα εκτός των πιο κάτω:
(α) Διάλυση του Συνδέσμου. Απαιτείται απόφαση των 3/4 των
μελών, που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα, του Συνδέσμου.
(β)Τροποποίηση οποιουδήποτε άρθρου του παρόντος
καταστατικού. Απαιτείται απόφαση από το 1/2 πλέον ένα από τα
παρόντα Μέλη του Συνδέσμου.
(γ)Μεταβολή του σκοπού του Συνδέσμου.
συναίνεση των 3/4 των μελών του Συνδέσμου.
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Απαιτείται η

5. Η ψηφοφορία στη Γ.Σ. γίνεται με ανάταση του χεριού για
οποιοδήποτε θέμα εκτός της εκλογής Δ.Σ. Για το τελευταίο θέμα
γίνεται μυστική ψηφοφορία.
6. Κατά την τακτική συνεδρίαση της Γ.Σ. στην οποία εκλέγεται το νέο Δ.Σ.
ορίζεται από αυτή διμελής ελεγκτική επιτροπή για έλεγχο των βιβλίων
του Συνδέσμου. Η επιτροπή αυτή υποβάλλει έκθεση προς το νέο Δ.Σ.
εντός 15ήμερου. Εάν η επιτροπή κρίνει αναγκαίο μπορεί να ζητήσει
από το Δ.Σ. την έκτακτη σύγκληση Γ.Σ. προς εξέταση των πορισμάτων
της έρευνάς της. Σε αυτή τη συνεδρίαση υποχρεούνται να είναι
παρόντα όλα τα μέλη του προηγούμενου Δ.Σ. Σε περίπτωση
απόδειξης οποιασδήποτε κατάχρησης ή απάτης, η Γ.Σ. μπορεί να
ζητήσει από τον/την υπεύθυνο όπως επανορθώσει οποιαδήποτε
ζημιά. Σε περίπτωση άρνησης τούτου η Γ.Σ. μπορεί να προσφύγει
στην πολιτική δικαιοσύνη.
7. Σε περίπτωση που στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης
συμπεριλαμβάνεται η διενέργεια αρχαιρεσιών, εκλέγεται τριμελής
Εφορευτική Επιτροπή, που αναλαμβάνει το έργο αυτό. Τα μέλη της
Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για
εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο.
8. Είναι δυνατή η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση μέσω πληρεξουσίου.
9. Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει με απόφασή του τις διαδικασίες
για τη διασφάλιση της ταυτότητας του μέλους.

Άρθρο 17

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
1. Για τη διάλυση του Συνδέσμου απαιτείται απόφαση της Έκτακτης
Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται ειδικά για τον σκοπό αυτό και
απαρτίζεται από τα 2/3 των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και τα
οποία αποφασίζουν με πλειοψηφία των 4/5 των παρόντων.

2. Εάν μετά την εξόφληση όλων των χρεών και υποχρεώσεων του
Συνδέσμου, παραμένουν περιουσιακά στοιχεία ή περίσσευμα ή
πλεόνασμα, αυτά δεν θα κατανέμονται σε καμία περίπτωση μεταξύ
των μελών, αλλά θα περιέρχονται σε εγκεκριμένο από τον Υπουργό
Οικονομικών Φιλανθρωπικό Ίδρυμα στην Κύπρο ή σε άλλο δικαιούχο
που να συνάδει με τους σκοπούς του Σωματείου και που η Γενική
Συνέλευση θα εγκρίνει.
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