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1.

Ίδρ~ετα~ μΙ ~δpαν τ~ν ΛευΗωσίαν σωματε[ον μ~ τ~ν ~πωνuμCα
"!lεOΉυπρ~αΉός Σ'Jνδεσμο:;" ποι5 (Jri άναφ~ρετα~ στό xαταστατ~xό
αuτό σάν "ό Σύνδεσμος".
ΣΚΟΠΟΙ

2.

(α)

'Η "PCl~f)lC;,! ~δεων XctL ή δημ~ουργCα auv!Jnxwv ωστε νά
χαλλ"c:;η~'}νται, r;' ολους τo~ς ΚυπρCους άνεξαρτήτως
~!JνολογL,~λς Ήαταγωγ~ς α~σθ~ματα άγάπης γι,ά τόν τόπο τους
xaC ά~οσLωσης γι,ά τ~ν Kυπρι,ακ~ ΔημοχρατLα.

(β)

Ή έπαφή

xaC

ή συνεχής Ήαλλ~έργει,α κατανόησης μεταξύ των

Ηοι,νοτήτων, Ήατά τρόπο πού νά τονCζωνται, xaL άξι,οποι,οΌνται,
τά κo~νά σημε[α XctL ταυτόχρονα νά περι,ΟΡLζωνται, xaC έξoμαλ~
νωντα~ οΙ δ~αφoρ~ς.
(γ)

Ή άνάπτυεπ &ντι,λήψεων πού ν~ ~πoβoηθoΌν στήν έμπ~δωση,τoΌ
δημοχρατι,χοΌ τρόπου ζω~ς ~στε νά &JtOHAELETCΙI. ή πρoσφ~~ή σ
ενοπλη BLG γι,ά έΠLτευξη πολι,τι,χων σχοπων xaL νά έξασφαλL
ζεταL ~ ε~ρηνικ~ διαβ~ωση Ήα( ε~ημεp~α δλOHλ~ρoυ τοΌ
Ήυπρι,α1{οσ

λαοΌ.

11ΕΣΑ

3.

Ό Σ~νδεσμoς θά xρησ~μ~πoι,ήση όποι,αδήποτε νόμι,μα ΜΕΣΑ ΉαL
ε~ρηνι,x~ς έxδηλ~σε~ς πού συμβάλλουν στ~ν έΠLτευξη των σχοπων
του.
E~δ~κώτερα θά xρησ~μoπoιηθoΌν τά άΉόλου(Jα:

(α)

Ή έπιστημονιχή μελΙτη xaL άξιολόγηση θεμάτων πού &φοροΌν
τήν δομή

XGL

λει,ΤΟυργLα τοΌ συνόλου τ~ς χυπριαΜ"ς κοινωνCας

χαί των σχΙσεων μεταξύ των έθνολογι,Μων ~πoδι,αιp~σεων πού
τήν συνθΙτουν χαθώς

xaC

όποιουδήποτε &λλου θΙματος πού

σχεΤLζεται μ~ τούς σχοπούς τοΌ Συνδέσμου.

(S)

Δημοσίευση αρθρων, άνακοινώσεων Ήαί αλλου δ~αφωτιστιxoΌ
ύλικοΌ.

(γ)

Διοργάνωση συγκεντρώσεων, συνεδρίων, σεμ~ναρCων καί αλλων
ε~ρην~Mων έχδηλώσεων.

ΗΕΛΗ

Ι:.

M~λoς τοΌ Συνδ~σμoυ 11lOPE~ vd Ύ~ν~ δπoιoσδ~πoτε δ{χεται τ~ς
άρχές, θέσε~ς, σκοπούς xaC τά μέσα τοΌ ΣυνδΙσμου χαί μπορε[
νά συμβάλη στήν προώθηση των σχοπων τοΌ Συνδέσμου.

Γραπτή

aCTnan γιά έγγραφή μέλους πρέπει νά uποστηΡLζεται, άπό TDLG
μέλη XGL νά άπευθύνεται, στήν ΣυντoνισΤΙH~ Έπι,τροπή τοΌ
Συνδ~σμoυ

rEHIKEE
5.

(α)

h

όΠΟLα &πο~ασLζει, τελεσίδι,χα γι,ά τήν &ποδοχή της.

ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

μέλη τοΌ Συνδ~σμoυ συν~ρxoνται
μι,d φοΡci τόν xρ~νo xaTd προτίμηση
1~ Λόγo~στa~.
T~ν 6κp~β~ ~ρα xaL
τΠς Γενιχnς Συνελε~σεως όΡLζει, μ~

Tci

σ~ ταxτιx~ γεν~xή συνΙλευση
μεταξύ 15 'IouACou xaC
ήμ~ρα xαθ~ς XGL τ6ν τ6πο
&π6φαση της h Συντoνιστι,H~

'Επιτροπή.

(5)

-ΕΧΊαχτη Γεν~x~ Συνέλευση μπορε[ νά καλ~σ~ ~ ΣυντoνισΤΙK~
Έπ~τρoπή η νά ζητήσουν τό 20% των μελων άφοΌ στείλουν πρωτα
Ύpαπτ~ εΙδοποCηση στόν Γραμματέα τ~ς Συντονιστιχ"ς Έπιτροπn~

.

,

-~-

δηλώνοντας τόν σκοπό γιά τόν όποίον ζητοΌν νά συγκληl1η ή
"Ρκτακτη Γ.~. 'n Γpαμματ~ας ~πoxρεoOται ν~ τ~ν συγκαλ~ση
,,{ ')ιΛστηΜCI ,!jχι (IEγrtA'JTcPO'! (οτό δεκαπ~ντε ήμέρες.
(γ)

Ή ήμερησ~α διάταξη της Τακτικης

Γενικης Συνέλευσης

Ή~~~σΤ~ζεται dπ6 τ~ν ΣυντονιryΤΙΉ~ '~πιτρππ~ xα~ πρt~εL

vd

ΠEPιλαμBάν~ πάντα σάν θέμα ~~ν ~κ~ε7η πε~pαγμ~νων γιά τ6ν
χρόνο πού πέρασε.

(~)

Ή ποόσκληση καC ήμερησ(α διάταξη γιά τ~ν Γενικ~ Συν~λευση
ciποστέλλονται πρός τά μiλη cind τόν Γραμμ~τέα της Συντ~'!ιστικης
'Επιτροπης τούλάχιστον 10 ήμέDες πρ(ν τήν σύγκληση τη;.

(=)

Ή ταKΤΙ~~ Γενική Συν~λευσπ ΙκλέΊ~Ι μέ μυστική φηφοφορ(α, τά
μέλπ της Συντονιστικης

Έπιτροπης, Ύιά υoνOEΤ~ θητεCα.

.

.~ Έπιτροπή συν~ρxεται στήν πρ~τη συνεδρCα της &μέ~ως μετά
τήν Γενική Συνέλευση, Ικλ~yει τόν Πρόεδρο, 'Αντιπρόεδρο,
Γραμματ~α

(στ)
(ζ)

κα( Ταμ(α της.

Ή ταKΤΙΚ~ Γενική Συνέλευση ~κλ~yει τριμελη kλεΥχτική

'επιτροπή.

Ή Γενικ~ Συν~λευση &ποτελεί &πcιρτ(α &ν ε~ναι παρόντα τά μισά
καC ~να &π6 τά μ~λη.
ECs περ(πτωση πού δ~ν Υ(νεται &παρτ(α

ή Γενικ~ Συν~λευση άναβάλλεται Υιά 30 λεπτά καί τότε, όσαδήποτε
μ~λη

ElvaL παρόντα, άποτελοΟν άπαρτ(α.

ΠΟΡΟΙ

5.

οΙ πόροι τοΌ Συνδέσμου πρo~pxoνται άπό (α) τ~ν συνδρομή τ~ν
μελ~ν πού όρ(ζεται άπό τήν ΓEνΙK~ Συν~λgυση Hα~ δ~ν ύπερβα(νει
τ~ς ί5.- τόν χρόνο.

(β)

EΙσ~oρ~ς Hα(/~ &λλα εΙσoδ~ματα πού ~εασφαλ(ζoνται μ~ τ~ν
δραστηp~ότητα της ΣυντονισΤΙΗης Έπιτροπης, των τoπικ~ν κα(
περιφερειαH~ν ~πιτρoπων κα( τ~ν μελων τοΟ Συνδ~σμoυ.

ΔIA~OPEΣ

7.

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ή ταHΤΙΚ~ ΓενΙH~ Συνiλευση καθορCζει τόν &ΚΡιΒn &ριθμό των μελ~ν
τnς Συντονιστικης

8.

Έπιτροπης μεταξύ

7

μα~

11.

Ή Συντονιστική 'Επιτροπή ElvaL τ6 &ν~τατoν ~HτελεσΤΙH6 σ~μα τοΌ
Συνδ~σμoυ xaC ~XEΙ τ~ν ε~θύνη ~~αρμoyης τοΟ καταστατικοΟ α~τoΌ.
Σ~ περ(πτωση πού napaLTOOQtat. πάνω &π6 τά μισά μ~λη τnς
καλείται Γενική Συνέλευση Υιά νΕες aPXaLPEGLES.

9.

EuvtoVLatLHns

Ή ΣυντoνΙOΤΙK~ Έπιτpoπ~ συντάσσει ~σωτεΡΙMoύς Kανoνισμo~ς πού
δι~πoυν τ(ς λεπτoμ~ρειες της ~φαpμoyης του καταστατικοΌ ώστε
νci καθορ(ζωνται, μεταξύ &λλων, τά καθ~κoντα κα( Ιξουσ(ες των
&ξιωματούχων του Συνδ~σμoυ, ή 6ργciνωση καC λειτουΡΥCα τoπιx~ν
κα~ περιφερειακων Έπιτροπων στ~ν κύπρο MaC στ6 ~ξωτερικό.
Έπ(σης άντιπρoσωπε~ει τόν Σύνδεσμο δικαστικως κα( ~ξωδ(κως.

10.

Ηέλος πού Ινεργεϊ: ~νάντια στούς σκοπούς )(QC έπιδιώξεις του Συνδέσμου
μπορεϊ: νά αποΒληθη μέ άπ6φcση tns EUVTcVLaTlHiis Έπιτροπης. Ή

απ6φαση γιά αποβολή μπορεϊ: νά ~φEσι6λη~λ στήν ~π6μενη Γενική
συν~λEυση.

11.

(α)

τά πρωτα 4 &ρθρα τοΟ ΗαταστατικοΌ α~τoΌ (InoroGv νά τροποποιηθοΟν
σ~ ~κτακτη γEνικ~ συν~λEυση στ~ν όπο(α παρεuρCσΜονται τci δύο
τρίτα (2/3) τούλάχιστον των μελων.
Γιά νά y~VQ μ(α tponoJtoCnOn
πρ~πει νά Υνωστοποιηθη σέ 5λα τά μέλη δεκαπ~ντε (15) ήμέρες
πρ(ν άπ6 τ~ν yενικ~ συν~λευση xaC νά έΥκριθη άπ6 τά 3/4 τ~ν
μελων πού θά παρευρε1100ν σ·α~τ~.

(8)

τά ~π6λoιπα &ρθρα τοΟ Καταστατικου μποροΌν νά ΤΡΟΗοποιηθοΌν
μ~ anAn πλειοψηφCα σε Γενικ~ Συνέλευση στήν 6πο(α παρευρ(σΗονται
πάνω από τά μισά uiAn.

(γ)

Σέ περίπτωση διάλυσης του Συνδέσμου, ή nEPLoUGt:a το\) μεταβιΒάζεται
.- στό Ταμε1:0ν Προσφύγων ιϊ Cιν τουτο δΕ» ~πάρxει > ii}ci διατε1Jίί γιά
φιλανθρωπικό σκοπό πού θ1 &ποφασίση ή Γενική Συν~λευση.

