ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ
ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
1.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Ιδρύεται Σύνδεσμος με την επωνυμία " Σύνδεσμος Γονέων και Φίλων Παιδιών με
Ειδικές Ανάγκες ".

2.

ΕΔΡΑ
Έδρα του Συνδέσμου ορίζονται τα Κάτω Πολεμίδια Λεμεσού.

3.

ΣΚΟΠΟΙ
Οι σκοποί του Συνδέσμου είναι:

4.

α)

Η προστασία και φροντίδα των παιδιών με ειδικές ανάγκες, σωματικές και
πνευματικές.

β)

Η προώθηση και λύση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με
ειδικές ανάγκες καθώς και η προώθηση και λύση των προβλημάτων που
αντιμετωπίζουν οι γονείς των παιδιών με ειδικές ανάγκες.

ΜΕΣΑ
Η υλοποίηση των σκοπών του Συνδέσμου επιδιώκεται με τα ακόλουθα:
α)

Με τη μεγαλύτερη δυνατή κινητοποίηση όλων των γονέων που έχουν παιδιά
με ειδικές ανάγκες.

β)

Με την έκδοση, εκτύπωση και κυκλοφορία οποιουδήποτε βιβλίου, φυλλαδίου
δελτίου περιοδικού ή άλλου εντύπου που σχετίζεται και να προωθεί τους
σκοπούς του Συνδέσμου και τα οποία θα διανέμονται δωρεάν, η διοργάνωση
διαλέξεων, εκδρομών, κινηματογραφικών και θεατρικών παραστάσεων και
πολιτιστικών εκδηλώσεων ως επίσης και η επένδυση σε κινητή και ακίνητη
περιουσία.

γ)

Με τη σύναψη ενυπόθηκων δανείων και / ή δανείων οποιασδήποτε μορφής.

δ)

Με την επικοινωνία, επαφή, υποβολή εισηγήσεων και συνεργασία με τις
αρχές του κράτους για την προώθηση των σκοπών του Συνδέσμου.

ε)

Με τη συνεργασία με άλλους Συνδέσμους στην Κύπρο και το εξωτερικό.

στ)

Με τη δημιουργία παραρτημάτων του Συνδέσμου σε οποιαδήποτε περιοχή
της Κύπρου και του εξωτερικού.

ζ)

Με τη λειτουργία ειδικών κέντρων για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας,
εκπαίδευσης, απασχόλησης και απασχόλησης σε παραγωγικά εργαστήρια
για παιδιά με ειδικές ανάγκες.

η)

Με τη συνεργασία με τις αρχές του κράτους και κάθε αρμόδιο φορέα και
άτομα για την επίτευξιν των σκοπών του Συνδέσμου και την τροποποίηση και
/ ή συμπλήρωση της υφιστάμενης νομοθεσίας για περισσότερη προστασία
των παιδιών με ειδικές ανάγκες.
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5)

ΑΡΧΕΣ
Η πραγμάτωση και προώθηση των πιο πάνω σκοπών ή οποιωνδήποτε από
αυτούς, η εγγραφή μελών, η συνεργασία με κρατικές ή τοπικές και όλες γενικά οι
δραστηριότητες του Συνδέσμου θα επιδιώκονται μακρυά από κομματική ή πολιτική
ανάμιξη ή σκοπιμότητα, έμμεση ή άμεση.

6.

ΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΟΥ
Μέλος του Συνδέσμου μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε γονέας, αδελφός και φίλος
παιδιών με ειδικές ανάγκες που έχει συμπληρώσει το 18ον έτος της ηλικίας του
ανεξάρτητα από το φύλο του. Τα μέλη διακρίνονται σε Τακτικά, Επίτιμα και Αρωγά.
1.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Γονείς, αδελφοί και φίλοι παιδιών με ειδικές ανάγκες.

2.

ΑΡΩΓΑ ΜΕΛΗ
Αρωγά Μέλη θεωρούνται πρόσωπα τα οποία τη εγκρίσει του Διοικητικού
Συμβουλίου καταβάλλουν ετήσια συνδρομή προς τον Σύνδεσμο το ύψος της
οποίας καθορίζεται από τα ίδια.

3.

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ
Επίτιμα Μέλη ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση πρόσωπα τα οποία
προσέφεραν ή προσφέρουν εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σύνδεσμο.

7.

8.

ΕΓΓΡΑΦΗ
α)

Για να εγγραφεί κάποιος ως τακτικό μέλος του Συνδέσμου, πρέπει να
υποβάλει γραπτή αίτησηστο Διοικητικό Συμβούλιο, με την οποία να ζητά τη
εγγραφή του στο μητρώο των μελών.

β)

Το Διοικητικό Συμβούλιο μελετά την αίτηση και εφ' όσον την αποδεκτεί με
απόφαση του εγκρίνει την εγγραφή του αιτητού στο μητρώο των μελών ή
απορρίπτει την αίτηση.

γ)

Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο απορρίψει την αίτηση, ο αιτητής
μπορεί να προσφύγει στη Τακτική Γενική Συνέλευση, της οποίας η απόφαση
για αποδοχή ή όχι του αιτητή είναι οριστική και τελεσίδικη.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
α)

Να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για ευόδωση των σκοπών του
Συνδέσμου και να τηρούν τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

β)

Οφείλουν να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των Διοικητικών Οργάνων
του Συνδέσμου.

γ)

Να καταβάλλουν, εκτός από τα δικαιώματα εγγραφής τους, την ετήσια
συνδρομή τους, τακτικά, στο Ταμείο του Συνδέσμου.
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9.

10.

δ)

Το δικαίωμα εγγραφής τακτικού μέλους ορίζεται σε ευρό 2.- και η ετήσια
συνδρομή σε ευρό 15.- η οποία πρέπει να καταβάλλεται μέσα στο πρώτο
εξάμηνο κάθε έτους. Τα ποσά αυτά μπορούν να αυξομειώνονται με απόφαση
της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Τα επίτιμα μέλη δεν καταβάλλουν καμιά
συνδρομή.

ε)

Όλα τα μέλη του Συνδέσμου έχουν το δικαίωμα να παρευρίσκονται στις
Γενικές Συνελεύσεις, να λαμβάνουν τον λόγο και να εκφέρουν τις απόψεις
τους για κάθε θέμα.

στ)

Το δικαίωμα ψήφου για αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης όπως επίσης και
το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι περιορίζεται στα τακτικά μέλη μόνον
και εφ' όσον είναι ταμειακά τακτοποιημένα, την ημέρα της Γενικής
Συνέλευσης.

ζ)

Η ιδιότητα του μέλους δεν επιδέχεται αντιπροσώπευση και δεν μεταβιβάζεται
ή κληρονομείται.

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ / ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ
α)

Οποιονδήποτε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει οποτεδήποτε το θελήσει,
αφού γνωστοποιήσει τούτο με έγγραφη δήλωση του στο Διοικητικό
Συμβούλιο, αλλά υποχρεούται στη καταβολή της συνδρομής του έτους εντός
του οποίου αποχωρεί.

β)

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαγράφει από το μητρώο τα μέλη που αποχωρούν ή
πεθαίνουν.

γ)

Η προσωρινή ή οριστική αποβολή μέλους από τον Σύνδεσμο γίνεται με
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων
μελών κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβούλιου στις εξής περιπτώσεις:

1.

Για όσους προβαίνουν σε πράξεις αντίθετες με το καταστατικό του
Συνδέσμου.

2.

Για όσους καθυστερούν αδικαιολόγητα και περισσότερο από δύο (2) χρόνια
την εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων τους προς τον Σύνδεσμο.

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Οι πόροι του Συνδέσμου προέρχονται από:
α)

Δικαιώματα εγγραφής

β)

Συνδρομές μελών

γ)

Εισφορές μελών

δ)

Εισφορές

ε)

Έσοδα καλλιτεχνικών εκδηλώσεων

ζ)

Οποιοδήποτε άλλο νόμιμο μέσο
…/4

-411.

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Τα όργανα του Συνδέσμου είναι:
α)

Η Γενική Συνέλευση

β)

Το Διοικητικό Συμβούλιο

α)

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1.

Η Γενική Συνέλευση είναι το Ανώτατο Όργανο του Συνδέσμου και αποφασίζει
για κάθε θέμα που δεν αντίκειται στο Νόμο και το Καταστατικό.

2.

Τα μέλη του Συνδέσμου συνέρχονται μια φορά το χρόνο σε Ετήσια Γενική
Συνέλευση.

3.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση συγκαλείται όχι αργότερα από τις 31 Μαρτίου
κάθε χρόνο.

4.

Την Ετήσια Γενική Συνέλευση συγκαλεί ο Πρόεδρος και σε περίπτωση
κωλύματος ο Αντιπρόεδρος. Την ακριβή ημερομηνία και ώρα ορίζει το,
Διοικητικό Συμβούλιο.

5.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστο
20 μέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της. Η γνωστοποίηση της
γίνεται με τον ημερήσιο τύπο ή με προσωπική πρόσκληση σε όλα τα τακτικά
μέλη ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο κρίνει σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο.

6.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τα 3/5
των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει
απαρτία στην ώρα που ορίστηκε η Συνέλευση, τότε η Συνέλευση αναβάλλεται
για μίση ώρα, οπότε όσα μέλη και αν παρευρίσκονται αποτελούν απαρτία.

7.

Η Γενική Συνέλευση:

α)

Εγκρίνει την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

β)

Εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο.

γ)

Εκλέγει την Εξελεγκτική Επιτροπή.

δ)

Αποφασίζει τελεσίδικα για την είσοδο ή αποβολή μέλους.

ε)

Εγκρίνει την Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

στ)

Αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου
οργάνου.
.
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Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.
Στη συνέχεια εκλέγεται Προεδρείο από τρία τακτικά μέλη για τη διεξαγωγή
των εργασιών της Συνέλευσης. Εκλέγεται επίσης και τριμελής Εφορευτική
Επιτροπή η οποία διεξάγει τη ψηφοφορία. Τα μέλη της Εφορευτικής

Επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφια για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την
Εξελεγκτική Επιτροπή.
9.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με ανάταση των χεριών εκτός εάν για
συγκεκριμένο θέμα απαιτήσουν μυστική ψηφοφορία το 1/4 των παρόντων
μελών. Η εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής γίνεται
πάντοτε με μυστική ψηφοφορία.

10.

Οι Υποψήφιοι για εκλογή υποβάλλουν στο Γραμματέα του Συνδέσμου
έγγραφη την υποψηφιότητα τους, η οποία υποστηρίζεται από δύο μέλη που
έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Σύνδεσμο, το
αργότερο 48 ώρες πριν από τη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης.

11.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία, εκτός των περιπτώσεων
που το καταστατικό προβλέπει διαφορετικά, των παρόντων που έχουν
δικαίωμα ψήφου.
Σε περίπτωση ισοψηφίας κατά την εκλογή των μελών Διοικητικού Συμβούλιου
και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, η απόφαση λαμβάνεται με κλήρο. Σε
περίπτωση ισοψηφίας σε άλλα θέματα, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται και
αν πάλιν υπάρξει ισοψηφία τότε η τελική απόφαση λαμβάνεται με κλήρο.
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

β)

α)

Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται όταν το Διοικητικό Συμβούλιο
κρίνει τούτο αναγκαίο ή όταν ζητήσουν τούτο, εγγράφως, από το Διοικητικό
Συμβούλιο, τουλάχιστον το 1/3 των μελών του Συνδέσμου για ορισμένο
σκοπό που αναφέρεται στην αίτηση.

β)

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέση την Έκτακτη Γενική
Συνέλευση σε 15 μέρες από τη παραλαβή της αίτησης.

γ)

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται
τουλάχιστον το 1/2 των μελών. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, η
Έκτακτη Γενική Συνέλευση αναβάλλεται για μίση ώρα οπότε βρίσκεται σε
απαρτία όσα μέλη και αν παρευρίσκονται, στα οποία πρέπει απαραίτητα να
περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα 2/3 των μελών που ζήτησαν τη σύγκλιση
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, διαφορετικά η Συνέλευση διαλύεται.

δ)

Κατα την Έκτακτη Γενική Συνέλευση συζητούνται μόνον τα θέματα τα οποία
αναφέρονται στην αίτηση των μελών που ζήτησαν αυτή.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
α)

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 7 μέλη και εκλέγεται από την
Ετήσια Γενική Συνέλευση.
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Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχονται αμέσως μετά την εκλογή
τους και εκλέγουν μεταξύ τους τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία,
Βοηθό Ταμία και τους δύο Συμβούλους.

γ)

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής.

δ)

Χηρεύουσες θέσεις.

Η θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου χηρεύει όταν το μέλος:
1.

Αποθάνει

2.

Παραιτηθεί εγγράφως.

3.

Καταστή φυσικά ή πνευματικά ανίκανο για την εκτελέση των καθηκόντων
του.

4.

Καταδικασθεί για αδίκημα που εμπεριέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική
αισχρότητα.

5.

Χωρίς εύλογη αιτία απουσιάσει από τέσσερεις συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις
του Διοικητικού Συμβουλίου.

6.

Παύσει να είναι τακτικό μέλος.
Χηρεύουσες θέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο πληρούνται από
αναπληρωματικά μέλη, κατά τη σειράν επιτυχίας τους στις εκλογές. Σε
περίπτωση που δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη, το Διοικητικό
Συμβούλιο διορίζει ένα μέλος του Συνδέσμου ως μέλος του Διοικητικού
Συμβουλιου. Σε περίπτωση που θα χηρεύσουν 4 ή
περισσότερες θέσεις
του Διοικητικού Συμβουλίου, τότε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή
το μεγαλύτερο σε ηλικία μέλος, συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση σε 15
μέρες για ανάδειξη νέου Συμβουλίου.

ε)

στ)

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει το δικαίωμα να προσκαλεί στις συνεδριάσεις
του, τον Πρόεδρο και την Διεύθυνσιν του Ιδρύματος Θεοτόκος ή τον Πρόεδρο
και την Διεύθυνσιν άλλου παρομοίου Ιδρύματος ή οποιοδήποτε τακτικό μέλος
για να παρακάθονται στις συνεδριάσεις του, λόγω της θέσης τους, χωρίς
δικαίωμα ψήφου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται
τουλάχιστον 4 από τα μέλη του μεταξύ των οποίων και ο Πρόεδρος ή
Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας.

ζ)

Το Διοκητικό Συμβούλιο διεξάγει τις εργασίες του Συνδέσμου και λαμβάνει τα
αναγκαία μέτρα και αποφάσεις για την επίτευξη των σκοπών του.

η)

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μιά φορά τον μήνα ή κάθε φορά που
κρίνεται τούτο αναγκαίο.

θ)

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση των αποφάσεων
της Γενικής Συνέλευσης και διαχειρίζεται τη περιουσία του Συνδέσμου, αλλά
δεν έχει το δικάιωμα να διαθέσει πόσο μεγαλύτερο από το 75% των
χρημάτων που έχει στη διαθεσή του, κατά την ημερομηνία που λαμβάνεται η
απόφαση, χωρίς την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.
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Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβούλιου που απουσιάζει αδικαιολόγητα,
παρ'όλο που προσκλήθηκε με επιστολή, για τέσσερεις συνεχόμενες τακτικές
συνεδριάσεις, χάνει αυτόματα το αξίωμα του. Απουσίες λόγω ασθένειας ή
απουσίας στο εξωτερικό είναι από μόνες τους δικαιολογημένες.

ια)

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνονται με πλειοψηφία, σε
περίπτωση δε ισοψηφίας ο Πρόεδρος έχει τη νικώσα ψήφο.

ιβ)

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να καταρτίζει επιτροπές και
υπεπιτροπές από μέλη του Συνδέσμου για αποτελεσματικώτερη προώθηση
των αποφάσεων του.

ιγ)

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να δανίζεται χρήματα μέχρι ευρό
50,000.-. Για δάνειο μεγαλύτερου πόσου απαιτείται έγκριση της Γενικής
Συνέλευσης. Η σύναψη δανείου πρέπει να γίνεται, όταν ταύτο είναι απολύτως
αναγκαίον και δεν υπάρχει ευχέρεια ή δυνατότητα για εξεύρεση χρημάτων με
άλλο τρόπο.

10.

11.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
α)

Ως Πρόεδρος μπορεί να εκλεγεί οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του.

β)

Ο Πρόεδρος προεδρεύει και κατευθύνει τις εργασίες του Διοικητικού
Συμβουλιου και συνυπογράφει με τον Γραμματέα όλα τα επίσημα έγγραφα.

γ)

Λογοδοτεί στη Γενική Συνέλευση.

δ)

Προσυπογράφει με τον Ταμία όλες τις επιταγές.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ο Αντιπρόεδρος βοηθά τον Πρόεδρον στην εκτέλεση των καθηκόντων του και τον
αναπληρώνει όταν απουσιάζει ή αδυνατεί να προσέλθει σε συνεδρίαση του
Διοικητικού Συμβουλίου ή τη Γενική Συνέλευση με τις ίδιες εξουσίες και δικαιώματα.

12.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο Γραμματέας τηρεί τα πιο κάτω βιβλία:
α)

Μητρώο Μελών.

β)

Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων.

γ)

Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο Γραμματέας καταχωρεί την αλληλογραφία σε φακέλλους, διεξάγει την
αλληλογραφία, τηρεί αρχείο, φυλάσσει τη σφραγίδα του Συνδέσμου και
προσυπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο του Συνδέσμου.
...8/
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13.

ΤΑΜΙΑΣ
α)

Ο Ταμίας τηρεί βιβλίο ταμείου στο οποίο καταχωρεί τακτικά και με ακρίβεια
όλες τις εισπράξεις και πληρωμές του Συνδέσμου.

β)

Εισπράττει χρήματα και εκδίδει αμέσως και πάντα αριθμημένο έντυπο και
διπλότυπο απόδειξη.

γ)

Ζητά πάντα και αμέσως αποδείξεις για οποιαδήποτε πληρωμή.

δ)

Φυλάσσει όλες τις αποδείξεις σε κατάλληλο ή κατάλληλους φακέλλους.

ε)

Εκτελεί όλες τις πληρωμές σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου.

στ)

ια)
14.

Καταθέτει σε Τράπεζα που εγκρίνει το Διοικητικό Συμβουλίο κάθε ποσό που
υπερβαίνει τα ευρό 200.-.

ζ)

Προσυπογράφει με τον Πρόεδρο όλες τις επιταγές.

η)

Τηρεί βιβλίο περιουσίας στο οποίο αναγράφεται και εμφαίνεται κάθε στιγμή η
κινητή και ακίνητη περιουσία του Συνδέσμου.

θ)

Παρέχει όσες πληροφορίες του ζητήσουν, οΠρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, η
Εξελεγκτική Επιτροπή, η Γενική Συνέλευση για την οικονομική κατάσταση του
Συνδέσμου.

ι)

Παραδίδει, αν του ζητηθεί, στο Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως ύστερα απο
εξέλεξη των λογαριασμών, τα χρήματα, βιβλία και έγγραφα που έχει στη
κατοχή του.
Ο Ταμίας είναι προσωπικά υπεύθυνος για τα χρήματα, βιβλία και έγγραφα τα
οποία έχει στη κατοχή ή υπό τον έλεγχο του.

ΒΟΗΘΟΣ ΤΑΜΙΑΣ
Ο Βοηθός Ταμίας βοηθά τον Ταμία στην εκτέλεση των καθηκόντων του και
αναπληρώνει αυτόν όταν απουσιάζει.

15.

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από 3 μέλη και εκλέγεται από την Ετήσια
Γενική Συνέλευση. Ελέγχει τα λογιστικά βιβλία και οποιαδήποτε πράξη οικονομικής
φύσης και μια φορά, τουλάχιστο, τον χρόνο υποβάλλει προς την Γενική Συνέλευση
Έκθεση αυτού προς έγκριση καθώς επίσης υποβάλλει αυτή προς το Διοικητικό
Συμβούλιο ένα μήνα προ της συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης. Αντίγραφο της
έκθεσης αυτής κοινοποιείται σε οποιδήποτε μέλος δέκα μέρες πριν από την Γενική
Συνέλευση εφ' όσον ζητήσει τούτο. Η θητεία της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι
διετής.Δεν επιτρέπεται μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής να είναι και μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου.
...9/
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ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση μεριμνά για τη τήρηση
της τάξεως, εποπτεύει για να διενεργηθούν οι αρχαιρεσίες για εκλογή του Διοικητικού
Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού
με βάση τα μητρώα μελών και αποφαίνεται προσωρινά για κάθε αμφισβήτηση που
θα προκύψει ή που θα υποβληθεί.

17.

ΠΑΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παυθούν με απόφαση της Ετήσιας ή
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για παράβαση του παρόντος Καταστατικού ή για
αμέλεια ή για αδιαφορία στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Για την παύση αυτή
απαιτείται η παρουσία του 1/2 συν 1 από τα εγγεγραμμένα μέλη και η απόφαση
θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών κατόπιν μυστικής
ψηφοφορίας.
18.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
Η ψηφοφορία για ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής
γίνεται μυστικά με ειδικά σφραγισμένα ψηφοδέλτια. Ψηφοδέλτιο για να είναι έγκυρο
πρέπει να έχει από 5 μέχρι 7 ονόματα για Διοικητικό Συμβούλιο και 3 για Εξελεγκτική
Επιτροπή. Οι ψηφοφόροι τοποθετούν τα ψηφοδέλτια μέσα σε κάλπες και κρατείται
κατάσταση απο την Εφορευτική Επιτροπή. Η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει στη
διαλογή των ψήφων και στην ανακήρυξη των επιτυχόντων υποψηφίων με σειρά
επιτυχίας. Καθορίζεται δε και η σειρά επιλαχόντων που θεωρούνται σαν
αναπληρωματικοί. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η απόφαση λαμβάνεται με κλήρο.
Εννοείται ότι σε περίπτωση υπόβολής υποψηφιοτήτων επτά μόνον, για ανάδειξη
Διοικητικού Συμβουλίου και τριών για εξελεγκτική Επιτροπή δεν διεξάγεται
ψηφοφορία.

19.

20.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
α)

Η τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορεί να γίνει μόνον από
Έκτακτη Γενική Συνέλευση που συγκαλείται ειδικά για τον σκοπό αυτό, είτε
από το Διοικητικό Συμβούλιο είτε με αίτηση του 1/3 των μελών, που
απευθύνεται με αιτιολογημένη έκθεση για τις προτεινόμενες τροποποιήσεις.

β)

Κατά τη συζήτηση και ψήφιση οποιασδήποτε τροποποίησης πρέπει να
παρευρίσκονται τουλάχιστον τα μισά συν ένα μέλη που έχουν δικαίωμα
ψήφου και απαιτείται η πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών.

γ)

Ειδικά για την μεταβολή των σκοπών του Συνδέσμου απαιτείται η πλειοψηφία
των ¾ των μελών του Συνδέσμου.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Ο Σύνδεσμος αντιπροσωπεύεται ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου, Αρχής,
Σώματος ή προσώπου από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα ή από
οποιαδήποτε άλλα δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλιου που θα αποφάσιζε
το Διοικητικό Συμβούλιο.
...10/
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21.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Η ερμηνεία του παρόντος Καταστατικού εναπόκειται στο Διοικητικό Συμβούλιο του
Συνδέσμου το οποίο μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε ζήτημα που δεν
προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό αλλά σε καμιά περίπτωση δεν θα αντίκειται
προς το Νόμο.

22.

ΔΙΑΛΥΣΗ
α)

Ο Σύνδεσμος διαλύεται εάν ο αριθμός των μελών μειωθεί σε λιγότερα από

β)

Ο Σύνδεσμος διαλύεται, επίσης, αν τούτο αποφασισθή από Έκτακτη Γενική
Συνέλευση που συγκληθεί για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο ή

με αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο από το 1/3 τουλάχιστον των μελών.

23.

γ)

Η απόφαση για διάλυση είναι έγκυρη μόνο όταν παρευρίσκονται, τουλάχιστον
τα μισά συν ένα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου και ψηφίσουν υπέρ της
διάλυσης τα 3/4 των παρόντων μελών.

δ)

Αν αποφασισθεί διάλυση του Συνδέσμου, αυτός περιέχεται σε κατάσταση
εκκαθάρισις η οποία γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά την
πληρωμήν των χρεών και υποχρεώσεων του Συνδέσμου, το απομένον
περιουσιακό στοιχείο θα παραχωρείται στο Ίδρυμα Θεοτόκος και σε
περίπτωση που δεν θα υπάρχει το πιο πάνω Ίδρυμα σε οποιοδήποτε άλλο
παρόμοιο Ίδρυμα.

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ
Ο Σύνδεσμος έχει σφραγίδα με την επωνυμία του γύρω κυκλικά και το έτος
ίδρυσης του, στο μέσον δε σαν έμβλημα έχει δύο γονείς με τα δύο υγιεί
παιδιά τους και στο μέσον το παιδί τους με Ειδικές Ανάγκες.

24.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Ο Σύνδεσμος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες εγκρίθηκε και
ψηφίστηκε σε Ιδρυτική και Καταστατική Συνέλευση στα Κάτω Πολεμίδια στις
25 Απριλίου 1991.
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-11ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Αριθμός
Μητρώου

Ονοματεπώνυμο

Διεύθυνση

001

ΙΑΚΩΒΟΣ ΒΑΛΑΝΙΔΗΣ

Αιγάλεω 8, Αγία Φύλα

002

ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΑΚΟΝΤΗΣ

Χίου 8, Γεροσκήπου

003

ΔΑΦΝΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ

Αμφιτρίτης 4Α

Λεμεσός

004

ΔΩΡΑ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ

Σεφέρη 1, Υψωνας

Λεμεσός

Επαρχία
Λεμεσός
Πάφος

005

ΠΑΜΠΟΣ ΦΡΑΝΤΖΗΣ

Βασ. Κωνσταντίνου 24

Λεμεσός

006
007

ΑΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΚΟΥΛΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥ

Πατρόκλου 8, Άγιος Νικόλαος
Πενταδακτύλου 13, Δ' Φάση
Συνοικ. Τραχωνίου

Λεμεσός
Λεμεσός

008

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ

Συνοικ. Πολεμιδιών 180,Γ' Φάση Λεμεσός

009
010

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ

Δερβενακίων 13, Ζακάκι
Βασ. Κωνσταντίνου 18

Λεμεσός
Λεμεσός

011

ΑΝΤΡΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Ζαππείου 7, Ομόνοια

Λεμεσός

012

ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΚΟΥΡΟΥΓΙΑΝΝΗΣ Γρίβα Διγενή 23,Κ. Λακατάμια

013

ΞΕΝΙΑ ΣΑΒΒΙΔΟΥ

Τσακάλωφ 17, Ομόνοια

Λεμεσός

014

ΣΩΦΡΟΝΗΣ ΛΙΜΝΑΤΗΣ

Νέμεσης 3, Κ. Πολεμίδια

Λεμεσός

015

ΤΟΥΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

Τσα'ι'κόφσκι 13, Ομόνοια

Λεμεσός

016

ΛΕΝΙΑ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ

Ανδ. Ονησιφόρου 13, Ομόνοια

Λεμεσός

017

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ

Ανδ. Ονησιφόρου 13, Ομόνοια

Λεμεσός

018

ΕΛΕΝΗ ΒΑΛΑΝΙΔΟΥ

Αιγάλεω 8, Αγία Φύλα

Λεμεσός

019

ΑΝΤΡΗ ΛΑΜΠΡΟΥ

Νικηταρά 9Α, Ομόνοια

Λεμεσός

020

ΔΕΣΠΩ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ

Ανατόλ Φρανσ 8, Αγια Φύλα

Λεμεσός

021

ΒΑΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Λιμνάτι

Λεμεσός

Λευκωσία
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-12Αριθμός
Μητρώου

Ονοματεπώνυμο

Διεύθυνση

Επαρχία

022

ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Μονή

Λεμεσός

023

ΜΑΡΙΑ ΚΩΣΤΑΚΗ

Chistine Complex, Block A

Λεμεσός

024

ΧΡΙΣΤΟΔ/ΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔ/ΛΟΥ

Γραβιάς 9, Ομόνοια

025

ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ

Πύργος

Λεμεσός

026

ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΣΥΝΝΟΣ

Δημοσθένη Βουτηρά 10Α

Λεμεσός

027

ΜΙΡΑΝΤΑ ΣΥΝΝΟΥ

Δημοσθένη Βουτηρά 10Α

Λεμεσός

028

ΠΑΝΙΚΟΣ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣΣεφέρη 1, Ύψωνας

Λεμεσός

Λεμεσός

029

ΣΟΥΛΛΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Πατρόκλου 8, Άγιος Νικόλαος

Λεμεσός

030

ΣΑΒΒΑΣ ΒΑΛΑΝΙΔΗΣ

Εφροσύνης 5, Αγία Φύλα

Λεμεσός

031

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Σεφέρη 5, Ύψωνας

Λεμεσός

032

ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΩΣΤΑΚΗ

Christine Complex, Βlock Α

Λεμεσός

033

ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Λιμνάτι

Λεμεσός

034

ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Μονή

Λεμεσός

035
036

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΑΝΘΟΥΛΛΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Τσα'ι'κόφσκι 13, Ομόνοια
Ίδρυμα Θεοτόκος

Λεμεσός
Λεμεσός

037

ΑΝΝΙΤΑ ΦΡΑΝΤΖΗ

Βασ. Κωνσταντίνου 24

Λεμεσός

038

ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ
Ίδρυμα Θεοτόκος
-------------------------------------

Λεμεσός

