ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΝΕΟΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ

ΑΡΘΡΟ 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Η επωνυµία του Συνδέσµου είναι ΝΕΟΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ.

ΑΡΘΡΟ 2
Ε∆ΡΑ
Έδρα του Συνδέσµου είναι η Λευκωσία.

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΙ
Οι σκοποί του ΝΕΟΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ είναι:
1. Η προώθηση ιδεών και η δηµιουργία συνθηκών, ώστε να καλλιεργούνται σε
όλους
τους Κυπρίους, ανεξάρτητα εθνολογικής καταγωγής, αισθήµατα
αγάπης για τη χώρα τους και αφοσίωσης για την Κυπριακή ∆ηµοκρατία.
2. Η επαφή, επικοινωνία και η συνεχής καλλιέργεια κατανόησης µεταξύ των
κοινοτήτων, κατά τρόπο που να τονίζονται και αξιοποιούνται τα κοινά σηµεία
και ταυτόχρονα να περιορίζονται και εξοµαλύνονται οι διαφορές.
3. Η ανάπτυξη αντιλήψεων που να υποβοηθούν στην εµπέδωση του
δηµοκρατικού τρόπου ζωής, ώστε να αποκλείεται η προσφυγή σε ένοπλη ή
άλλης µορφής βία για την επίτευξη πολιτικών σκοπών, να εξασφαλίζεται η
ειρηνική διαβίωση και ευηµερία του Κυπριακού λαού και να γίνονται σεβαστά
τα ανθρώπινα δικαιώµατα.

ΑΡΘΡΟ 4
ΜΕΛΗ
1. Μέλος µπορεί να εγγραφεί οποιοσδήποτε υιοθετεί τους σκοπούς του
Συνδέσµου και επιθυµεί να εργαστεί για την πραγµατοποίησή τους.
2. Για εγγραφή µέλους στο Σύνδεσµο, συµπληρώνεται γραπτή αίτηση, η οποία
απευθύνεται στη Συντονιστική Επιτροπή και συνοδεύεται µε ποσό £2 ως
δικαίωµα εγγραφής.
3. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, το δικαίωµα εγγραφής επιστρέφεται.
4. Η Συντονιστική Επιτροπή αποφασίζει κατά πλειοψηφία για την εγγραφή του
νέου µέλους.
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5. Με την επιφύλαξη του Άρθρου 6.4, όλα τα µέλη δικαιούνται να ψηφίζουν και να
εκλέγονται στη Συντονιστική Επιτροπή και έχουν τα ίδια δικαιώµατα και
υποχρεώσεις.
6. Η Συντονιστική Επιτροπή δικαιούται να ανακηρύσσει ως επίτιµα µέλη, άτοµα
που διακρίθηκαν για την προσφορά τους στο Σύνδεσµο.
7. Τα επίτιµα µέλη δεν έχουν δικαίωµα να εκλέγουν και να εκλέγονται σε όργανα
του Συνδέσµου, έχουν όµως το δικαίωµα να παρευρίσκονται και να
συµµετέχουν στις συζητήσεις της Γενικής Συνέλευσης και της Συντονιστικής
Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 5
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ Η ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ
1. Οποιοδήποτε µέλος δικαιούται να αποχωρήσει, µετά από έγγραφη
κοινοποίηση της απόφασης του αυτής προς το Γραµµατέα του Συνδέσµου,
οπότε και οφείλει να τακτοποιήσει τις συνδροµές του και τυχόν υποχρεώσεις
του προς το Σύνδεσµο.
2. Μέλος διαγράφεται από το Σύνδεσµο ύστερα από απόφαση της Συντονιστικής
Επιτροπής, εφόσον δοθεί η ευκαιρία στο συγκεκριµένο µέλος να παραστεί στη
συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής και να εκφράσει τις απόψεις του. Η
απόφαση θα πρέπει να στηρίζεται σε ένα από τους πιο κάτω λόγους:
i. Αν
το µέλος παραβαίνει τις διατάξεις του Καταστατικού ή τους
Κανονισµούς που εκδίδει η Συντονιστική Επιτροπή, µε βάση το Άρθρο 12
του Καταστατικού.
ii. Αν δεν συµµορφώνεται µε τις αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής.
iii. Αν συστηµατικά παραµελεί τις υποχρεώσεις του προς το Σύνδεσµο.

3. Η απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής µπορεί να προσβληθεί ενώπιον της
Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 6
ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ
1. Το δικαίωµα εγγραφής όλων των µελών καθορίζεται σε £2 και καταβάλλεται
µαζί µε την αίτηση εγγραφής.
2. Η συνδροµή των µελών καθορίζεται σε £10 το χρόνο, µε µειωµένη συνδροµή
για ζευγάρια, ύψους £15.
3. Η Γενική Συνέλευση µπορεί µε απόφασή της να διαφοροποιήσει την ετήσια
συνδροµή.
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4. Για άσκηση του δικαιώµατος να εκλέγει ή να εκλέγεται σε Γενική Συνέλευση
του Συνδέσµου, το µέλος πρέπει, κατά τη µέρα της Γενικής Συνέλευσης, να
έχει ξοφληµένες τις συνδροµές του.

ΑΡΘΡΟ 7
∆ΙΟΙΚΗΣΗ
1. Η διοίκηση του Συνδέσµου θα ασκείται από Συντονιστική Επιτροπή
αποτελούµενη από 7 ή 9 µέλη: Τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραµµατέα, Ταµία,
Βοηθό Γραµµατέα, Οργανωτικό Γραµµατέα, Υπεύθυνο ∆ηµοσίων Σχέσεων και
δύο µέλη.
2. Η Συντονιστική Επιτροπή µπορεί να θεσπίζει κανονισµούς µε βάση τις
πρόνοιες του Άρθρου 12, δυνάµει των οποίων µπορούν επίσης να
συστήνονται Επιτροπές και άλλα βοηθητικά όργανα.

ΑΡΘΡΟ 8
ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
1. Η ετήσια Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο σώµα του Συνδέσµου και
συνέρχεται το µήνα ∆εκέµβρη κάθε χρόνου. Τη Συνέλευση αποτελούν τα
µέλη, τα οποία δικαιούνται να παρευρίσκονται µε βάση το Άρθρο 6.4 του
Καταστατικού.
2. Ο Γραµµατέας θα ειδοποιεί εγγράφως τα µέλη του Συνδέσµου για τη
σύγκλιση της Ετήσιας Συνέλευσης, 30 τουλάχιστο µέρες πριν από την
ηµεροµηνία σύγκλισής της.
3. Όλα τα µέλη τα οποία δικαιούνται να παρευρίσκονται µε βάση το Άρθρο
6.4, έχουν δικαίωµα να εκλεγούν και να εκλέγονται.
4. Με την επιφύλαξη του Άρθρου 6., δικαίωµα να εκλέγονται έχουν όλα τα
µέλη είτε παρευρίσκονται είτε όχι στη Γενική Συνέλευση, εφόσον
γνωστοποιήσουν τούτο γραπτώς, στο Γραµµατέα πριν τη Γενική
Συνέλευση.
5. Αντικείµενο της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης είναι:
i. Η λογοδοσία της Συντονιστικής Επιτροπής για τα
πεπραγµένα του χρόνου.
ii. Η έγκριση του ισολογισµού του χρόνου, συνοδευόµενη από
έκθεση του Ταµία.
iii. Η εκλογή των µελών της Συντονιστικής Επιτροπής.
6. Εκτός των θεµάτων τα οποία αναγράφονται στην ειδοποίηση για σύγκλιση
της Γενικής Συνέλευσης και τα οποία θα περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων,
τουλάχιστον τα περιλαµβανόµενα στην παράγραφο 5 του παρόντος
Άρθρου, κανένα άλλο θέµα δεν θα µπορεί να την απασχολήσει. Μέλος το
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οποίο επιθυµεί να εγγράψει θέµα στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, εκτός των
συµπεριλαµβανοµένων στην ηµερήσια διάταξη που αναφέρονται στην
ειδοποίηση σύγκλισης, πρέπει να υποβάλει αυτό γραπτώς στο Γραµµατέα
του Συνδέσµου, το αργότερο δύο µέρες πριν από την ηµεροµηνία
διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Σε τέτοια περίπτωση ο Γραµµατέας
οφείλει να περιλάβει το θέµα τούτο στην ηµερήσια διάταξη.
7. Η Ετήσια Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον παρευρίσκονται
τουλάχιστον το ½ των µελών + 1, τα οποία δικαιούνται να παρευρίσκονται
µε βάση το Άρθρο 6.4. Για σκοπούς απαρτίας δεν µπορεί να θεωρείται ότι
µέλος παρευρίσκεται δια αντιπροσώπου. Σε περίπτωση κατά την οποία
δεν υπάρχει απαρτία, η Συνέλευση αναβάλλεται και πραγµατοποιείται µετά
από µισή ώρα, στον ίδιο τόπο που καθορίζει η ηµερήσια διάταξη και
θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθµό των
παρευρισκοµένων µελών.
8. Η Συνέλευση εκλέγει µε πλειοψηφία, Πρόεδρο, ο οποίος θα προεδρεύει
κατά την διάρκεια των εργασιών της.
9. Οι αποφάσεις της Ετήσια Τακτικής Γενικής Συνέλευσης λαµβάνονται µε
πλειοψηφία, µε ανάταση των χεριών, εκτός αν η Συνέλευση αποφασίσει και
πάλι µε πλειοψηφία τη διεξαγωγή µυστικής ψηφοφορίας.

ΑΡΘΡΟ 9
ΕΚΛΟΓΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1. Η εκλογή της Συντονιστικής Επιτροπής γίνεται από την Ετήσια Γενική
Συνέλευση.
2. Οι υποψηφιότητες για εκλογή των µελών της Συντονιστικής Επιτροπής µε
την επιφύλαξη του Άρθρου 6.4, υποβάλλονται κατά τη διάρκεια της Γενικής
Συνέλευσης.
3. Οι υποψηφιότητες εγκρίνονται µε µυστική ψηφοφορία. Αν ο αριθµός των
υποψηφίων δεν υπερβαίνει, τον αριθµό που προβλέπει το Άρθρο 7 του
παρόντος Καταστατικού, τότε ανακηρύσσονται αυτόµατα από τη
Συνέλευση ως εκλεγέντες.

ΑΡΘΡΟ 10
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Η Συντονιστική Επιτροπή συνέρχεται µέσα σε µια βδοµάδα από της
εκλογής της και καταρτίζεται σε σώµα, εκλέγοντας µεταξύ των µελών της
τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραµµατέα, Βοηθό Γραµµατέα, Ταµία,
Οργανωτικό Γραµµατέα και Υπεύθυνο ∆ηµοσίων Σχέσεων.
2. Κατόπιν οµόφωνης απόφασης της, η Συντονιστική Επιτροπή µπορεί να
προβαίνει σε πλήρωση οποιασδήποτε κενωθείσας θέσης, για το υπόλοιπο
της θητείας.
Οι κενωθείσες θέσεις ή θέση, πληρούνται από τους
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επιλαχόντες κατά την προηγούµενη εκλογή της Συντονιστικής Επιτροπής,
κατά τη σειρά επιτυχίας τους. Αν δεν υπάρχουν επιλαχόντες, τότε η
Συντονιστική µπορεί µε πλειοψηφία να διορίσει µέλος ή µέλη για πλήρωση
της κενωθείσας ή κενωθεισών θέσεων.
3. Παραίτηση ή κένωση θέσεων πέραν των τεσσάρων µελών της
Συντονιστικής, καθιστά ολόκληρη τη Συντονιστική έκπτωτη, η οποία όµως
παραµένει στη διοίκηση, µε µόνο σκοπό τη σύγκλιση Έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης, σύµφωνα µε το Άρθρο 13 του Καταστατικού, προς εκλογή
νέας Συντονιστικής επιτροπής. Τέτοια Έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει
να συγκληθεί το αργότερο µέσα σε ένα µήνα από τη µέρα κατά την οποία η
Συντονιστική καθίσταται έκπτωση.
Τα παραµένοντα µέλη της
Συντονιστικής Επιτροπής, οφείλουν να λογοδοτήσουν στην Έκτακτη Γενική
Συνέλευση για τα πεπραγµένα της θητείας της έκπτωτης Συντονιστικής
Επιτροπής και να παρουσιάσουν το µέχρι στιγµής ισολογισµό.
4. Οποιοδήποτε µέλος της Συντονιστικής Επιτροπής µπορεί να
εκπροσωπήσει το Σύνδεσµο δικαστικά ή εξώδικα, εφόσον εξουσιοδοτηθεί
για το σκοπό αυτό µε ειδική ή γενική εξουσιοδότηση από τη Συντονιστική
Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 11
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1. Η Συντονιστική Επιτροπή συνέρχεται τακτικά κάθε δεκαπενθήµερο και
έκτατα όταν συγκληθεί από τον Πρόεδρο µε δική του πρωτοβουλία ή µετά
που θα το ζητήσουν τρία τουλάχιστο µέλη της Συντονιστικής Επιτροπής,
αναφέροντας τους λόγους για του οποίους ζητείται η Έκτακτη Συνεδρίαση.
Στη δεύτερη περίπτωση, ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει
συνεδρίαση µέσα σε 5 µέρες από τη στιγµή που ζητείται.
2. Οι ειδοποιήσεις σύγκλισης των τακτικών συνεδριάσεων της Συντονιστικής
Επιτροπής, πρέπει να αποστέλλονται ή να δίνονται επτά τουλάχιστον
µέρες πριν από τη µέρα της συνεδρίασης. Όλα τα θέµατα τα οποία θα
απασχολήσουν τη συνεδρίαση, πρέπει να αναγράφονται στη σχετική
ηµερήσια διάταξη.
3. Αν οποιοδήποτε µέλος της Συντονιστικής Επιτροπής επιθυµεί να εγείρει
οποιοδήποτε θέµα το οποίο δεν συµπεριλαµβάνεται στην ηµερήσια
διάταξη, πρέπει να ζητήσει από τον Πρόεδρο την εγγραφή του προς
συζήτηση δύο τουλάχιστον µέρες πριν από τη συνεδρίαση της
Συντονιστικής Επιτροπής. Υπαλλακτικά, συζητείται κάτω από τα, διάφορα,
εφόσον υπάρχει σχετική συναίνεση της Συντονιστικής Επιτροπής.
4. Οι συνεδριάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής θεωρούνται ότι βρίσκονται
σε απαρτία, αν παρευρίσκονται τα µισά συν ένα τουλάχιστο µέλη της.
5. Οι αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής λαµβάνονται κατά πλειοψηφία.
Σε περίπτωση ισοψηφίας το θέµα ξανασυζητείται και σε περίπτωση
ισοψηφίας και πάλιν, ο Πρόεδρος έχει τη νικώσα ψήφο.
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6. Σε κάθε συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής, τηρούνται πρακτικά,
στα οποία περιλαµβάνονται και οι αποφάσεις που λαµβάνονται.

ΑΡΘΡΟ 12
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Η Συντονιστική Επιτροπή δικαιούται να θεσπίζει Κανονισµούς τους οποίους θα
κρίνει αναγκαίους για την οµαλή λειτουργία του Συνδέσµου και την επίτευξη
των σκοπών του, νοουµένου ότι οι Κανονισµοί αυτοί δεν θα είναι αντίθετοι στις
πρόνοιες του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 13
ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
1. Το παρόν Καταστατικό µπορεί να τροποποιηθεί µόνο από Καταστατική
Συνέλευση.
2. Καταστατική Συνέλευση συγκαλείται από το Γραµµατέα µέσα σε ένα µήνα,
είτε µετά από απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής είτε µετά από γραπτή
αίτηση τουλάχιστο του ενός τρίτου (⅓) των τακτοποιηµένων µελών, η
οποία απευθύνεται στη Συντονιστική Επιτροπή, που περιλαµβάνει τη
συγκεκριµένη προτεινόµενη τροποποίηση του Καταστατικού.
3. Η Καταστατική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται
τουλάχιστο τα µισά εγγεγραµµένα και τακτοποιηµένα µέλη, διαφορετικά η
Καταστατική Συνέλευση θεωρείται ότι δεν µπορεί να προχωρήσει και
χρειάζεται να συγκληθεί ξανά µε τη διαδικασία που προβλέπεται στην
παράγραφο 2 του παρόντος Άρθρου. Για λήψη απόφασης από την
Καταστατική Συνέλευση, απαιτείται πλειοψηφία ⅔ των παρόντων µελών.
4. Για λήψη απόφασης από την Καταστατική Συνέλευση για αλλαγή των
σκοπών του Συνδέσµου, απαιτείται πλειοψηφία των ¾ του συνόλου των
µελών.
5. Οι υπόλοιπες διαδικαστικές διατάξεις, οι οποίες διέπουν τη Ετήσια Τακτική
Συνέλευση, διέπουν και την Καταστατική Γενική Συνέλευση,
εφαρµοζόµενες αναλογικά.

ΑΡΘΡΟ 14
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Γραµµατέα µέσα σ’ ένα µήνα
είτε µετά από απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής είτε µετά από γραπτή
αίτηση τουλάχιστον του ⅓ των τακτοποιηµένων µελών, η οποία απευθύνεται
στη Συντονιστική Επιτροπή και περιλαµβάνει τα συγκεκριµένα προς συζήτηση
θέµατα σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Καταστατικού, Άρθρου 10.3.
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Για τη διεξαγωγή των εργασιών της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ισχύουν οι
πρόνοιες του Άρθρου 8, που διέπει την Καταστατική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
1. Ο Σύνδεσµος εισπράττει συνδροµές και δικαίωµα εγγραφής σύµφωνα µε
το Άρθρο 6. Μπορεί επίσης να αποκτήσει περιουσία µε αγορά, δωρεά,
ανταλλαγή, εκµίσθωση ή κατασκευή.
2. Η Συντονιστική Επιτροπή διαθέτει τους πόρους του Συνδέσµου στα
πλαίσια εξυπηρέτησης των σκοπών του.

ΑΡΘΡΟ 16
∆ΙΑΛΥΣΗ
1. Ο Σύνδεσµος διαλύεται µε απόφαση των 4/5 των εγγεγραµµένων µελών, η
οποία λαµβάνεται σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για το
σκοπό αυτό κατόπιν γραπτής αίτησης των 2/3 τουλάχιστον των µελών. Η
Συνέλευση διεξάγεται σύµφωνα µε το Άρθρο 14 του Καταστατικού.
2. Σε περίπτωση απόφασης διάλυσης σύµφωνα µε την πιο πάνω
παράγραφο, η περιουσία του Συνδέσµου θα διατίθεται µε τον τρόπο που
θα καθορίσει η Έκτακτη Γενική Συνέλευση µε πλειοψηφία ¾ των παρόντων
µελών, αποκλειοµένης της διάθεσης και της διανοµής της περιουσίας αυτής
στα µέλη του Συνδέσµου.
ΑΡΘΡΟ 17
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
1. Προΐσταται των συνεδριάσεων του Συνδέσµου και εκπροσωπεί το
Σύνδεσµο στις επίσηµες εµφανίσεις του.
2. Συγκαλεί µαζί µε το Γραµµατέα τις συνεδρίες της Συντονιστικής Επιτροπής
και προεδρεύει σ’ αυτές. Έχει την ευθύνη κατάρτισης της εκάστοτε
ηµερήσιας διάταξης των συνεδριών της Συντονιστικής Επιτροπής.
3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του Άρθρου 11, στη Συντονιστική
Επιτροπή είναι primus inter pares.
4. Ασκεί εκτελεστική εξουσία, εκεί όπου του δίνεται το δικαίωµα από τη
Συντονιστική Επιτροπή.
5. Λογοδοτεί εκ
Συνελεύσεις.

µέρους

της

Συντονιστικής

Επιτροπής

στις

Γενικές

6. Μεριµνά µε το Γραµµατέα για την τήρηση του Καταστατικού και των
Κανονισµών που θεσπίζονται δυνάµει του.
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7. Συνυπογράφει µε το Γραµµατέα τα πρακτικά και υπογράφει τα διάφορα
έγγραφα / επιστολές στις περιπτώσεις σηµασίας.

ΑΡΘΡΟ 18
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Αντικαθιστά τον Πρόεδρο σ’ όλα τα καθήκοντα του, όταν αυτός απουσιάζει η
κωλύεται.
ΑΡΘΡΟ 19
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
1. Μεριµνά µαζί µε τον Πρόεδρο για την τήρηση του Καταστατικού και των
Κανονισµών που θεσπίζονται δυνάµει του.
2. Φροντίζει για
Επιτροπής.

την υλοποίηση

των αποφάσεων της

Συντονιστικής

3. Εκτός αν αποφασίσει άλλως πως η Συντονιστική, είναι υπεύθυνος για την
σύγκλιση των συνεδριών καθώς και για την τήρηση των πρακτικών των
συνεδριών της Συντονιστικής Επιτροπής, της Γενικής Συνέλευσης και της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, τα οποία και φυλάσσει αφού υπογραφούν
από τον Πρόεδρο και τον ίδιο.
4. Υπογράφει τα εξερχόµενα έγγραφα µαζί µε τον Ταµία όταν αυτά αφορούν
οικονοµικό θέµα και διεξάγει την αλληλογραφία του Συνδέσµου.
5. Κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Συντονιστικής Επιτροπής, τους
φακέλους αλληλογραφίας, τα µητρώα των µελών, τα αρχεία και τη
σφραγίδα του Συνδέσµου και φροντίζει για τις δηµοσιεύσεις του
Συνδέσµου.
6. Βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία µε τον Πρόεδρο, για την διεκπεραίωση
των καθηµερινών εργασιών του Συνδέσµου.

ΑΡΘΡΟ 20
ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
1. Βοηθά το Γραµµατέα να διεκπεραιώνει τις υποθέσεις που του ανατίθενται.
2. Αντικαθιστά το Γραµµατέα σ’ όλα τα καθήκοντα, όταν απουσιάζει ή
κωλύεται.
3. Με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής, µπορεί να του ανατεθούν
ειδικά καθήκοντα.
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ΑΡΘΡΟ 21
ΤΑΜΙΑΣ
1. Μεριµνά για την περιουσία του Συνδέσµου.
2. Είναι υπεύθυνος για την είσπραξη όλων των εσόδων έναντι αποδείξεων.
3. Τηρεί τα λογιστικά βιβλία του Συνδέσµου.
4. Φροντίζει για την έγκαιρη σύνταξη του προϋπολογισµού και των
λογαριασµών.
5. Έχει υπό τη φύλαξη του τα διπλότυπα αποδείξεων και εντάλµατα
πληρωµών και διενεργεί την αλληλογραφία στα θέµατα της αρµοδιότητας
τους.
6. Αποδέχεται κάθε είσπραξη βάση διπλοτύπου είσπραξης και διενεργεί κάθε
πληρωµή δυνάµει απόφασης της Συντονιστικής Επιτροπής.
7. ∆ιενεργεί αναλήψεις από τις καταθέσεις του Συνδέσµου σε Τράπεζα ή άλλο
Ίδρυµα, προσυπογράφοντας σε όλες τις περιπτώσεις µαζί µε το
Γραµµατέα.
8. Είναι προσωπικά υπεύθυνος για τα εµπιστευµένα σε αυτόν χρήµατα και
ύστερα από απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής διενεργεί τις
πληρωµές και δεσµεύει το λογαριασµό του Συνδέσµου µαζί µε την
υπογραφή και του Γραµµατέα.
9. Έχει την ευθύνη για την οικονοµική διαχείριση του Συνδέσµου.
10. Έχει την ευθύνη για οποιεσδήποτε εισηγήσεις προς τη Συντονιστική
Επιτροπή που θα οδηγούσαν στη βελτίωση των οικονοµικών του
Συνδέσµου.
11. Είναι πάντοτε έτοιµος να δώσει στη Συντονιστική Επιτροπή ή στις Γενικές
Συνελεύσεις, πληροφορίες για την οικονοµική κατάσταση του Συνδέσµου.
12. Είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε πληρωµή την οποία διενήργησε καθ’
υπέρβαση των εγκριθέντων από τη Συντονιστική Επιτροπή.
13. Οφείλει να καταθέτει στην Τράπεζα, κάθε περίσσευµα το οποίο υπερβαίνει
τις πενήντα λίρες (£50).

ΑΡΘΡΟ 22
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
1. Ανασκοπεί διαρκώς τον τρόπο λειτουργίας του Συνδέσµου και επισηµαίνει
τα σηµεία στα οποία χωλαίνει.
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2. Κάνει εισηγήσεις στη Συντονιστική Επιτροπή που σκοπόν έχουν την πιο
εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία, τόσο της ίδιας της Συντονιστικής
Επιτροπής όσο και του Συνδέσµου γενικότερα.
3. Συνεργάζεται στενά µε τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραµµατέα.
4. Είναι ο κατεξοχήν υπεύθυνος για την υποβολή στη Γενική Συνέλευση του
εκάστοτε οργανωτικού πλάνου.
5. Αναλαµβάνει τη διεκπεραίωση των αποφάσεων που αφορούν οργανωτικά
θέµατα / εκδηλώσεις.

ΑΡΘΡΟ 23
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
1. Φροντίζει για τις δηµόσιες σχέσεις του Συνδέσµου.
2. Σε συνεργασία µε τον Πρόεδρο και το Γραµµατέα επιλαµβάνεται όλων των
θεµάτων του Συνδέσµου προς τα έξω, επαφές µε δηµοσιογράφους,
σταθµούς ραδιοφώνου και τηλεόραση και συνεργάζεται µε τον Οργανωτικό
Γραµµατέα για τη διεκπεραίωση των εκδηλώσεων.
3. Μεριµνά για την ανάλογη επαφή και συνεργασία µε άλλους φορείς.

ΑΡΘΡΟ 24
ΣΦΡΑΓΙ∆Α
Ο Σύνδεσµος έχει σφραγίδα, η οποία φέρει σήµα το οποία αποφασίζεται από
τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 25
ΚΥΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Το παρόν Καταστατικό τίθεται σε ισχύ από την ηµέρα κατά την οποία θα
εγκριθεί από τον Έφορο Σωµατείων και θα εξακολουθήσει να ισχύει εφόσον
υφίσταται ο Σύνδεσµος.
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