
 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

 

 

 

 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

«ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΝΤΑΟΥΝ » 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 

 

 

Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ – ΕΔΡΑ       

 

Άρθρο 2 ΣΦΡΑΓΙΔΑ  – ΕΜΒΛΗΜΑ         

 

Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΙ                  

 

Άρθρο 4 ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ              

 

Άρθρο 5 ΜΕΛΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ         

 

Άρθρο 6 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ        

 

Άρθρο 7 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ        

 

Άρθρο 8 ΕΙΣΔΟΧΗ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ    

 

Άρθρο 9 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ  

  ΠΟΥ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝ         

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

 

 

Άρθρο 10 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ        

 

Άρθρο 11 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ                

 

Άρθρο 12 ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ   

 

Άρθρο 13        ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ- ΔΙΑΛΥΣΗ- ΜΕΤΑΒΟΛΗ    

  ΣΚΟΠΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ        

 

Άρθρο 14 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ       

 

Άρθρο 15 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ          

 

Άρθρο 16         ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ             

 

Άρθρο 17 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ                                     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 

 

 

Άρθρο 18 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

                       

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ 

 

 

Άρθρο 19 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ                           

           

 

Άρθρο 20 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ                  

 

 

Άρθρο 21 ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ  

                 

 

                                      

                                                       ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε 

 

 

Άρθρο 22 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ           

 

Άρθρο 23        ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ                  
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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΝΤΑΟΥΝ» 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 

 

ΙΔΡΥΣΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ – ΕΔΡΑ 

 

Άρθρο 1 

 

 

Ιδρύεται μη κερδοσκοπικός Σύνδεσμος με την ονομασία Παγκύπριος Σύνδεσμος 

«Σύνδρομο Ντάουν»  με έδρα τον Δήμο Στροβόλου. 

 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΕΜΒΛΗΜΑ 

 

Άρθρο 2 

Ο Σύνδεσμος έχει σφραγίδα που αναγράφονται οι λέξεις «Παγκύπριος Σύνδεσμος 

Σύνδρομο Ντάουν». 

Το έμβλημα του Συνδέσμου αποτελείται από εικόνα της Παναγίας της Θεοσκέπαστης, 

προστάτιδας των παιδιών με σύνδρομο Ντάουν, αναγράφονται επίσης οι λέξεις 

Παγκύπριος Σύνδεσμος «Σύνδρομο Ντάουν» ως και η χρονολογία 1990, έτος ίδρυσης του 

Συνδέσμου.  

 

 

ΣΚΟΠΟΙ 

 

Άρθρο 3 

 

 

1.  Σκοποί του Συνδέσμου είναι: 

 

α) Η συνεργασία με τους γονείς και/ή νόμιμους κηδεμόνες και/ή διαχειριστές  ατόμων με 

σύνδρομο Ντάουν με σκοπό την στήριξη τους και την ομαλή ένταξη τους στην κοινωνία. 

 

β) Η προώθηση της προσφοράς ίσων δικαιωμάτων στην παιδεία, εργασία, 

κοινωνικοποίηση και γενικά στα δικαιώματα των ατόμων με σύνδρομο Ντάουν. 
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γ) Η προώθηση συνεργασίας με παρόμοιους συνδέσμους/ιδρύματα του εξωτερικού προς 

το σκοπό ανταλλαγής πληροφοριών και άλλων επιστημονικών επιτευγμάτων για την 

βελτίωση της υγείας και του επιπέδου ζωής των ατόμων με σύνδρομο Ντάουν. 

δ) Η διοργάνωση κοινωνικών, πολιτιστικών, πνευματικών ή και άλλων εκδηλώσεων, 

δημοσιευμάτων κτλ για γνωστοποίηση στο κοινό των ιδιαιτεροτήτων των ατόμων με 

σύνδρομο Ντάουν, ως και η επικοινωνία των ατόμων αυτών με ένα ευρύτερο κοινωνικό 

σύνολο.  

ε) Η προσπάθεια βελτίωσης της νομοθεσίας σε ότι αφορά την οικονομική και 

επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων με σύνδρομο Ντάουν, ως και η παροχή 

ικανοποιητικής κρατικής βοήθειας για επιμόρφωση και συντήρηση τους ως και η 

ιατροφαρμακευτική κάλυψη τους δωρεάν από τις Αρχές. 

στ) Η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των γονιών και/ή νομίμων κηδεμόνων των 

ατόμων με σύνδρομο Ντάουν για καλύτερη αντιμετώπιση των πολλών προβλημάτων που 

αντιμετωπίζουν τα άτομα αυτά. 

ζ) Η προώθηση της ψυχαγωγίας των ατόμων με σύνδρομο Ντάουν. 

η) Η διοργάνωση και/ή διενέργεια και/ή συμμετοχή και/ή άλλως πως συσχέτιση με 

διαλέξεις και/ή σεμινάρια από άτομα με πείρα και/ή διεθνές κύρος και/ή εκπαιδευμένα 

και/ή ειδικευμένα σε θέματα που αφορούν το σύνδρομο Ντάουν και/ή τα άτομα με 

σύνδρομο Ντάουν. 

θ) Οτιδήποτε γενικότερα το οποίο δύναται να συμβάλει στην ευημερία των ατόμων με το 

σύνδρομο Ντάουν σε οποιοδήποτε θέμα και/ή τομέα.  

 

Νοείται ότι στην περίπτωση που οι δραστηριότητες και ενέργειες του συνδέσμου θα 

αφορούν ανήλικους, τότε ο Σύνδεσμος θα ακολουθήσει τις πρόνοιες του Άρθρου 6Α του 

Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου που αφορά την υποβολή σχετικού   πιστοποιητικού 

για κάθε προτεινόμενο μέλος της διοίκησης του σωματείου, στον  Έφορο.  

 

 

ΜΕΣΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ 

 

 

Άρθρο 4 

 

 

Οι σκοποί του Συνδέσμου προωθούνται κυρίως με τις πιο κάτω αναφερόμενες 

δραστηριότητες: 

 

1. Η διενέργεια και/ή συμμετοχή σε και/ή η οργάνωση σεμιναρίων, ομιλιών, 

παρουσιάσεων και/ή διαλέξεων με θέμα το σύνδρομο Νταόυν και/ή τα άτομα με σύνδρομο 

Ντάουν. 
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2. Η διενέργεια και/ή συμμετοχή σε και/ή οργάνωση εκδηλώσεων με θέμα το σύνδρομο 

Νταόυν και/ή τα άτομα με σύνδρομο Ντάουν. 

 

3. Η διενέργεια και/ή συμμετοχή σε και/ή οργάνωση συζητήσεων και/ή συναντήσεων 

μεταξύ των μελών του Συνδέσμου και/ή γονέων και/ή νομίμων κηδεμόνων ατόμων με 

σύνδρομο Ντάουν. 

 

4. Κάθε άλλη νομικά επιτρεπτή δραστηριότητα που αποφασίζεται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο και την Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου από καιρό εις καιρό. 

 

  

ΜΕΛΗ 

 

ΕΓΓΡΑΦΗ  

 

Άρθρο 5 

 

 

1. Μέλη του Συνδέσμου μπορούν να γίνουν όσοι είναι γονείς και ενήλικα αδέλφια 

ατόμων με σύνδρομο Ντάουν μετά από γραπτή αίτηση τους προς τον Συνδεσμο με την 

οποία δηλώνουν την βούληση τους αυτή.   

 

2. Η εγγραφή μέλους γίνεται κατόπιν συμπληρώσεως έντυπης αίτησης προς τον 

Σύνδεσμο με την οποία να αιτείται την εγγραφή του στο Μητρώο Μελών του 

Συνδέσμου και ή οποία περιέχει τα απαιτούμενα στοιχεία των προσωπικών δεδομένων 

του καθώς και έντυπη συγκατάθεση συλλογής, φύλαξης και επεξεργασίας των 

προσωπικών δεδομένων του από το Σωματείο. Ο Γραμματέας του Συνδέσμου 

παραπέμπει την αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποφασίζει επί της 

εγγραφής ή όχι του αιτουμένου προς εγγραφή ατόμου. Κατόπιν θετικής αποφάσεως του 

Διοικητικού Συμβουλίου το άτομο αυτό εγγράφεται στο Μητρώο του Συνδέσμου ως 

Μέλος. 

 

3. Κάθε νέο μέλος θα πληρώνει ετήσια συνδρομή των €10 (Δέκα Ευρώ). Η συνδρομή 

αυτή, εκτός από τα νέα μέλη, καταβάλλεται τον μήνα Γενάρη κάθε χρόνου. 

 

4. Σε καμία περίπτωση ο Σύνδεσμος δεν δέχεται να εγγραφούν μέλη άτομα που 

καταδικάστηκαν για οποιαδήποτε κατάχρηση στο πλαίσιο εμπλοκής τους στη 

λειτουργία μη κερδοσκοπικής οργάνωσης ή για αδίκημα που ενέχει έλλειψη 

τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε μέλος αποκρύψει 

τέτοια πληροφορία και/ή καταδικαστεί μετά την εγγραφή του ως Μέλος, θα 

διαγράφεται άμεσα και άνευ οποιασδήποτε ενημερώσεως και/ή άλλης ενέργειας. 

 

5. Όλα τα μέλη ονομάζονται τακτικά. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται, μετά από απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, άτομα (ακόμα και αυτά τα οποία δεν 

είναι Μέλη του Συνδέσμου) τα οποία πρόσφεραν υπηρεσίες πέραν του κανονικού στον 

Συνδεσμο και/ή τα μέλη του και/ή στα άτομα με σύνδρομο Ντάουν. Ανάλογα με το 

εύρος της προσφοράς τους το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να τους εγγράψει ως : 

 

Ι) Επίτιμο Πρόεδρο ή 

ΙΙ) Επίτιμο Αντιπρόεδρο ή 

ΙΙΙ) Επίτιμο Μέλος. 
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Νοείται ότι όλα τα πιο πάνω επίτιμα Μέλη θα έχουν το δικαίωμα να παρευρίσκονται στις 

συνελεύσεις του Συνδέσμου, χωρίς ωστόσο να έχουν δικαίωμα ψήφου.  

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ  

 

 

 

Άρθρο 6 

Κάθε μέλος υποχρεούται να συμμορφώνεται με όλες τις πρόνοιες του Καταστατικού του 

Συνδέσμου και να φροντίζει ώστε οι σκοποί του Συνδέσμου να προωθηθούν και/ή να 

πετύχουν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό καθώς και να διαφυλάττει και να προωθεί το 

καλό όνομα και τη φήμη του Συνδέσμου. Σε περίπτωση που μέλος παρουσιάζει διαγωγή 

ασυμβίβαστη ή που αντίκειται στους σκοπούς του καταστατικού και στις περιπτώσεις 

κατά τις οποίες βλάπτει την φήμη και/ή το όνομα του Συνδέσμου με οποιοδήποτε τρόπο 

και/ή ζημιώνει και/ή βλάπτει με οποιοδήποτε τρόπο την εικόνα των ατόμων με σύνδρομο 

Ντάουν, τότε θα διαγράφεται, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, οριστικά 

από μέλος. 

 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ 

 

Άρθρο 7 

 

 

1. Όλα τα μέλη του σωματείου έχουν ίσα δικαιώματα. 

 

2. Η ιδιότητα μέλους είναι ανεπίδεκτη αντιπροσώπευσης και δεν μεταβιβάζεται ούτε 

κληρονομείται. 

 

Κάθε μέλος έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:  

 

1. Δικαίωμα διαγραφής από Μέλος του Συνδέσμου 

 

2. Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του καθώς και όλα τα δικαιώματα που 

του παρέχονται από τον Περί Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων Νόμο και/ή 

οποιαδήποτε σχετική και/ή παρόμοια Νομοθεσία.  

 

3. Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθε έχουν μόνο δύο μέλη της οικογενειας για κάθε 

ατόμο με σύνδρομο Ντάουν 

 

4. Δικαίωμα συμμετοχής σε όλες τις Συνελεύσεις και δραστηριότητες του Συνδέσμου. 

 

 

 

 

ΕΙΣΔΟΧΗ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ 

 

 

Άρθρο 8 
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1. Η εισδοχή νέων μελών είναι  πάντοτε επιτρεπτή εφόσον το νέο μέλος πληρεί τις 

προϋποθέσεις για αίτηση εγγραφής ως Μέλος. 

 

2. Οποιοδήποτε μέλος μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποχωρήσει από τον Σύνδεσμο και ο 

Σύνδεσμος θα μεριμνά για την διαγραφή του από το Μητρώο Μελών καθώς και την 

διαγραφή των προσωπικών δεδομένων του, όπου αυτό είναι νόμιμο και επιτρεπτό. 

 

3. Αποβολή μέλους επιτρέπεται  στην περίπτωση που αναφέρονται στο Άρθρο 6 πιο 

πάνω καθώς και 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 Συνδέσμου ή άλλη βλάβη στα συμφέροντα αυτού. 

 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝ  

 

Άρθρο 9 

 

Μέλος Συνδέσμου που αποχωρεί δεν έχει κανένα δικαίωμα επί της περιουσίας του 

Συνδέσμου και οφείλει να καταβάλει τις συνδρομές του μέχρι το τέλος του οικονομικού 

έτους κατά το οποίο αποχωρεί. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

 

 

Άρθρο 10 

 

 

1.   Τα Διοικητικά Όργανα του Σωματείου  είναι: 

 

1.1. Η Γενική Συνέλευση των μελών. 

 

1.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου. 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 

Άρθρο 11 

 

 

1.  (α) Η συνέλευση των μελών του Συνδέσμου αποτελεί το ανώτατο όργανο του 

Συνδέσμου και αποφασίζει για κάθε υπόθεση του Συνδέσμου η οποία δεν υπάγεται 

στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. 

 

 (β) Η συνέλευση, εκλέγει η ίδια τα μέλη της διοίκησης, ορίζει τους ελεγκτές των 

λογαριασμών του Συνδέσμου,  εγκρίνει τους λογαριασμούς του προηγούμενου έτους 

και αποφασίζει για τη μεταβολή του σκοπού του Συνδέσμου, για την τροποποίηση 

του καταστατικού και για τη διάλυση του Συνδέσμου 
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 (γ) Η συνέλευση των μελών του Συνδέσμου έχει την αρμοδιότητα της 

 εποπτείας και του ελέγχου των μελών του διοικητικού συμβουλίου και 

 δικαιούται να παύει τα μέλη αυτά στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 

I. Όταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου άνευ σοβαρού λόγου και επανειλημμένα 

απουσιάζει από τις συναντήσεις  του Διοικητικού Συμβουλίου και/ή αρνείται και/ή 

αμελεί να εκτελέσει τα καθήκοντα και/ή τις υποχρεώσεις που του έχουν ανατεθεί. 

 

II. Β. Όταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου καταδικαστεί για οποιοδήποτε ποινικό 

αδίκημα σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. 

 

III. Γ. Όταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παύσει να είναι σε θέση να εκτελέσει 

τα καθήκοντά του για λόγους υγείας και/ή άλλους προσωπικούς λόγους. 

 

IV. Δ. Όταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τεθεί υπό διαχείριση και/ή εκδοθεί 

εναντίον του διάταγμα πτώχευσης. 

 

 

2. Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται ως ακολούθως :  

  

 Α. Όποτε και όταν το αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

 Β. Μετά από γραπτή αίτηση 10 (δέκα) τουλάχιστο μελών προς το Διοικητικό 

Συμβούλιο που να περιέχει το θέμα για το οποίο πρόκειται να συγκληθεί η 

συνέλευση. Στις περιπτώσεις αυτές το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί την 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση εντός 20 (είκοσι) ημερών από την παραλαβή της 

γραπτής αίτησης των μελών. 

 

3. Τα θέματα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης καθορίζονται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο και από τα αιτούντα  μέλη στις περιπτώσεις που υπάρχει γραπτή αίτηση 

σύγκλησης συνέλευσης από τα μέλη, και σ’ αυτά περιλαμβάνονται όλα τα θέματα 

που τυχόν απασχολούν το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου και/ή τα μέλη του 

και για τα οποία υπάρχει ανάγκη απόφασης εκ μέρους της Γενικής Συνέλευσης.  

  

 

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 

 

 

Άρθρο 12 

 

1. Η συνέλευση των μελών συνέρχεται κάθε χρόνο, κατά το πρώτο εξάμηνο του 

έτους, σε τόπο και χρόνο που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Συνδέσμου στις  ακόλουθες περιπτώσεις ή /και όταν το συμφέρον του Συνδέσμου 

το  επιβάλλει:  

 

Ι. Εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου 

ΙΙ. Διορισμός Ελεγκτή και/ή Ελεγκτικού Γραφείου 

ΙΙΙ. Έγκριση Ισολογισμού 

IV. Μεταβολή Σκοπού/Σκοπών του Συνδέσμου 

V. Τροποποίηση του Καταστατικού Συνδέσμου 

VI. Διάλυση Συνδέσμου. 
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2.    Η συνέλευση συγκαλείται εάν το ζητήσουν δέκα(10) μέλη, με έγγραφη αίτηση στην 

οποία αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα. 

 

  

3.   Μέλος δεν δικαιούται να συμμετέχει ούτε στη συζήτηση ούτε στην ψηφοφορία, εάν η  

απόφαση που θα ληφθεί αφορά τη διενέργεια δικαιοπραξίας ή την έγερση ή 

κατάργηση δίκης μεταξύ του σωματείου και του εν λόγω μέλους ή του συζύγου αυτού 

ή συγγενή αυτού εξ’ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού συγγένειας 

ή την επιχείρηση 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 

συγγένειας. 

 

4. Οι αποφάσεις της συνέλευσης των μελών του Συνδέσμου λαμβάνονται κατά 

πλειοψηφία των παρόντων μελών, λαμβανομένων υπόψη και συμμετεχόντων μέσω 

τηλεδιάσκεψης. Απόφαση συνέλευσης για θέμα το οποίο δεν είχε αναγραφεί στην 

πρόσκληση είναι άκυρη. 

 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ- ΔΙΑΛΥΣΗ –  

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

 

                                                               Άρθρο 13 

 

Για τη λήψη απόφασης για την τροποποίηση του καταστατικού ή τη διάλυση ή τη 

μεταβολή των σκοπών του σωματείου απαιτείται η συναίνεση των τριών τετάρτων των 

παρόντων μελών του Συνδέσμου.  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

                                                               Άρθρο 14 

Διοίκηση Σωματείου 

1. Ο Σύνδεσμος διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από 7  

(επτά) μέχρι 12 (δώδεκα) άτομα, τα οποία είναι μέλη του σωματείου και οι αποφάσεις 

θα λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. 

 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από (α) τον Πρόεδρο, (β) Αντιπρόεδρο, (γ) 

Γραμματέα, (δ) Βοηθό Γραμματέα, ε)Ταμία και 2(δύο) μέχρι 7 (επτά) Συμβούλους. Η 

θητεία των μελών του Διοικητικού  Συμβουλίου είναι 3 (τρία) έτη από την εκλογή 

τους. 

 

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται το λιγότερο κάθε 2 (δύο) μήνες από την 

τελευταία συνεδρία του, με βάση την ακόλουθη διαδικασία:  

 

(α) Ο Γραμματέας, κατόπιν συνεννόησης με τον Πρόεδρο, αποστέλλει πρόσκληση στα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τον τόπο και χρόνο της 

συνεδρίας καθώς και με τα θέματα που θα συζητηθούν. 
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(β) Στις περιπτώσεις συνεδρίας με τηλεδιάσκεψη και/ή διάσκεψη μέσω διαδικτύου 

και/ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής η πρόσκληση θα περιέχει επιπλέον τα 

στοιχεία του μέσου που θα χρησιμοποιηθεί καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο 

χρειάζεται για την εγγυημένη συμμετοχή των προσκληθέντων μελών. 

 

4.   Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν στην συνεδρία παρευρίσκονται 

και συμμετέχουν περισσότερα από τα μισά μέλη και άνω. Το Διοικητικό Συμβούλιο 

λαμβάνει αποφάσεις για τα ακόλουθα θέματα:  

 

          (α) Θέματα της καθημερινής λειτουργίας του Συνδέσμου 

          (β) Οποιοδήποτε θέμα δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Γενικής και/ή Έκτακτης 

Συνέλευσης των μελών.  

  

5. Παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται με βάση την ακόλουθη 

διαδικασία:  

(α) Εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο απόφαση παύσης μέλους του Διοικητικού 

Συμβουλίου.  

(β) Ο Γραμματέας του Συνδέσμου κατόπιν συνεννόησης με τον Πρόεδρο, αποστέλλει 

γραπτώς (δια χειρός και/ή με κανονικό και/ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) επιστολή 

ενημέρωσης της παύσης του ατόμου από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που 

περιέχει την ημερομηνία παύσης καθώς και τον λόγο παύσης του μέλους. 

Περαιτέρω περιλαμβάνει αναφορά σε όλα τα δικαιώματα του μέλους που έχει 

παυθεί.  

 

6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται με βάση την ακόλουθη διαδικασία:  

 

(α) Κάθε 3 (τρία) χρόνια συγκαλείται, με γραπτή ή ηλεκτρονική πρόσκληση που 

αποστέλλει το Διοικητικό Συμβούλιο που αποχωρεί, Γενική Συνέλευση με σκοπό, 

μεταξύ άλλων, εκλογής του επόμενου Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

(β) Δικαίωμα εκλογής θα έχουν δύο(2) μέλη κάθε ατόμου με σύνδρομο Ντάουν, που 

έχουν τακτοποιημένες όλες τις συνδρομές τους και γενικότερα οικονομικές οφειλές 

τους προς τον Σύνδεσμο έως τότε.  

 

(γ) Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη που έχουν τακτοποιημένες όλες τις συνδρομές 

τους και γενικότερα οικονομικές οφειλές τους προς τον Σύνδεσμο έως τότε.  

 

(δ) Τα μέλη προβαίνουν στην ψηφοφορία για επιλογή διμελούς Εκλογικής Επιτροπής 

που έχει την ευθύνη  καταγραφής των υποψηφίων, εποπτείας της ψηφοφορίας και 

καταμέτρησης των ψήφων. 

 

(ε) Δια μυστικής ψηφοφορίας, κάθε μέλος ψηφίζει, με μία ψήφο, υποψήφιο από 

αυτούς που έχουν θέσει υποψηφιότητα. 

 

(στ) Κατόπιν τούτου, η Εκλογική Επιτροπή μεριμνά για την καταμέτρηση των ψήφων. 

Τα 12 (δώδεκα) πρώτα άτομα εκ των υποψηφίων, που έλαβαν τις περισσότερες 

ψήφους θα είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση ισοψηφίας η 

Εκλογική Επιτροπή θα διενεργεί κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων που ισοψηφούν. 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα επιλέγουν μεταξύ τους την θέση του κάθε 

μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο.  
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7. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου δεν δικαιούται να συμμετέχει στη 

 συζήτηση ή στην ψηφοφορία, εάν η απόφαση που θα ληφθεί αφορά τη 

 διενέργεια δικαιοπραξίας ή την έγερση ή την κατάργηση δίκης μεταξύ του 

 συνδέσμου 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 συνδέσμου 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  

 

                                       ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ 

 

                                       ΔΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

                                                        Άρθρο 15 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να χειρίζεται επιμελώς τις υποθέσεις του 

Συνδέσμου, συμμορφούμενο με τους νόμους της Δημοκρατίας. 

2.   Το διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου υποχρεούται να τηρεί πλήρως ενημερωμένο 

μητρώο των μελών του, το οποίο επικαιροποιείται τουλάχιστον άπαξ κατ’ έτος και 

είναι διαθέσιμο προς επιθεώρηση από τον Έφορο και προς οποιοδήποτε τρίτο έχει 

έννομο συμφέρον. 

 

3.   Το Διοικητικό Συμβούλιο  υποχρεούται όπως, το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από 

τη διαπίστωση της μείωσης του αριθμού των μελών κάτω των είκοσι (20), να 

γνωστοποιήσει το γεγονός αυτό στον Έφορο, υποδεικνύοντας και την ημερομηνία 

κατά την οποία αυτό συνέβη. 

 

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται μετά τη ψήφιση οποιασδήποτε τροποποίησης 

του παρόντος καταστατικού να υποβάλει στον Έφορο, χωρίς αδικαιολόγητη 

καθυστέρηση και οπωσδήποτε όχι αργότερα από τριάντα (30) ημέρες από την 

ημερομηνία ψήφισης της τροποποίησης, γραπτή αίτηση της καταχώρησης της 

τροποποίησης στο Μητρώο. 

5.  Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται εντός της πρώτης τριμηνίας κάθε έκαστου 

έτους να γνωστοποιεί  γραπτώς στον Έφορο Σωματείων τα ακόλουθα: 

α. αριθμητικά, τυχόν διαγραφές μελών και εγγραφές νέων μελών οι οποίες έγιναν κατά 

τη διάρκεια του προηγούμενου έτους. 

β.  σε περίπτωση που επήλθαν αλλαγές, τα εν ενεργεία μέλη της διοίκησης του 

Συνδέσμου, με τα αντίστοιχα αξιώματά τους και τα στοιχεία επικοινωνίας τους. 

γ.  κατά πόσο κατά το προηγούμενο έτος πραγματοποιήθηκε ο ελάχιστος αριθμός 

ετήσιων γενικών συνελεύσεων που ορίζει το καταστατικό. 

δ.  σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης του υποστατικού ή/και των στοιχείων 

επικοινωνίας του Συνδέσμου, τη νέας διεύθυνσης ή/και τα νέα στοιχεία 

επικοινωνίας αμέσως μόλις επέλθει η αλλαγή. 
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6.    Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τα ακόλουθα καθήκοντα και εξουσίες:  

 (α) Εκπλήρωσης των σκοπών του Συνδέσμου 

          (β) Διαχείρισης της περιουσίας του Συνδέσμου. 

 (γ) Αντιμετώπιση και λύση καθημερινών θεμάτων και προβλημάτων\ 

       (δ) Διενέργειας οποιουδήποτε είδους εκδήλωσης, εράνου και/ή άλλως πως. 

        (ε) Υπογραφής εκ μέρους του Συνδέσμου οποιουδήποτε εγγράφου, αίτησης και/ή 

συμφωνίας/σύμβασης. 

        (στ) Ανοίγματος και κλεισίματος τραπεζικών λογαριασμών και γενικότερα 

οποιασδήποτε οικονομικής δοσοληψίας με τραπεζικό και/ή άλλο οργανισμό. 

7. Δικαιοπραξίες οι οποίες διενεργούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου 

εντός των ορίων της εξουσίας του δεσμεύουν τον Σύνδεσμο. 

 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Άρθρο 16 

Η συμπλήρωση κενωμένων θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται ως ακολούθως: 

Α) Όταν  ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δια οποιοδήποτε λόγο, 

μειωθεί σε 6 (έξι) μέλη, τότε αυτό συγκαλεί συνέλευση με σκοπό την αντικατάσταση των 

μελών που έχουν αποχωρήσει και/ή παυθεί. 

Β) Η συνέλευση αυτή συγκαλείται με την γραπτή πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου 

προς τα μέλη με την οποία καλούνται να συμμετάσχουν και στην οποία ορίζονται ο τόπος 

και χρόνος της συνέλευσης, οι θέσεις που βρίσκονται κενές, καθώς και τα ονόματα των 

υποψηφίων, όταν αυτό είναι γνωστό. 

Γ) Κατά την συνέλευση αυτή, ακολουθώντας τις πρόνοιες που αναγράφονται πιο πάνω 

αναφορικά με την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη του Συνδέσμου ψηφίζουν τους 

αντικαταστάτες. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

 

Άρθρο 17 

 

1. Ο έλεγχος των λογαριασμών και η εποπτεία του Συνδέσμου αναφορικά με την 

οικονομική διαχείριση των εσόδων του Συνδέσμου για κάθε έτος θα γίνεται ως 

ακολούθως: 
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Ι. Ο Ταμίας του Συνδέσμου αποστέλλει στον Ελεγκτή που έχει διορισθεί από τον 

Σύνδεσμο τον ισολογισμό και όλα τα σχετικά αποδεικτικά και οτιδήποτε επιβάλλεται 

δια πρακτικής και/ή νομοθεσίας. 

 

ΙΙ. Ο Ελεγκτής, αφού προχωρήσει στον έλεγχο αυτών, ετοιμάζει οικονομική αναφορά 

και/ή ελεγμένους τελικούς λογαριασμούς και/ή άλλο σχετικό έγγραφο το όποιο 

παρουσιάζεται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της Γενικής 

Συνέλευσης των μελών, προς έγκριση. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 

 

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

Άρθρο 18 

 

Α. ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί τον Σύνδεσμο ενώπιον των 

Δικαστηρίων και όλων των Κρατικών Αρχών σε όλες τις σχέσεις και διαφορές, συγκαλεί 

μέσω του Γραμματέα, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού 

Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, δίδει τον λόγο σε εκείνους που τον ζητούν 

κατά σειρά, κηρύσσει την έναρξη και την λήξη των συζητήσεων και της Γενικής 

Συνέλευσης, θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία, υπογράφει με τον Γραμματέα όλα τα 

έγγραφα και τα έντυπα πληρωμής, ως και τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και 

των Γενικών Συνελεύσεων.  

 

Β. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

Ο Αντιπρόεδρος στηρίζει και συνδράμει στο έργο του Προέδρου και όταν ο Πρόεδρος 

απουσιάζει τον αναπληρεί ασκώντας όλες τις εξουσίες του.  

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Ο Γραμματέας φυλάσσει τα αρχεία και την σφραγίδα του Συνδέσμου ως επίσης και το 

μητρώο μελών. Συντάσσει και υπογράφει μετά τον Πρόεδρο τα πρακτικά των 

συνεδριάσεων και όλα τα έγγραφα του συνδέσμου, καταρτίζει μαζί με τον Πρόεδρο την 

ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης. Όταν απουσιάζει ο Γραμματέας τον αναπληρώνει 

ένας από τους Συμβούλους, που ορίζεται από τον Πρόεδρο. 

Δ. ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Ο Βοηθός Γραμματέας βοηθά και στηρίζει τον γραμματέα και όταν απουσιάζει ο 

γραμματέας τον αναπληρεί ασκώντας όλες τις εξουσίες του 
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Ε. ΤΑΜΙΑΣ 

Τα καθήκοντα του Ταμία είναι τα ακόλουθα: 

 (α) να εισπράττει όλα τα χρήματα που καταβάλλουν τα μέλη, όλες τις εισφορές, τις 

δωρεές και όλα τα χρήματα που νόμιμα περιέρχονται το Ταμείο του Συνδέσμου. Για 

οποιαδήποτε είσπραξη υποχρεούται να εκδίδει απόδειξη του Συνδέσμου.  

(β) υποχρεούται να καταθέτει όλα τα λεφτά και επιταγές του Συνδέσμου σε Τρεχούμενο 

Λογαριασμό εκτός από ποσό €300 (Τριακοσίων Ευρώ) για τρεχούμενα έξοδα.  

(γ) να κάνει όλες τις πληρωμές με την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για 

τους σκοπούς του Συνδέσμου.  

(δ) να τηρεί λογαριασμούς των χρημάτων που εισπράττει και πληρώνει (Βιβλίο Ταμείου).  

(ε) να υποβάλλει καταστάσεις λογαριασμών εσόδων/εξόδων στην Ετήσια Γενική 

Συνέλευση του Συνδέσμου ως και κάθε πληρωμή τεκμηριωμένη με απόδειξη.  

(στ) να τηρεί τα πιο κάτω βιβλία ή έντυπα:  

ι) Ταμείο με στήλες ανάλυσης  

ιι) Φάκελο με αποδείξεις είσπραξης  

ιιι) Φάκελο με αποδείξεις πληρωμής  

ιν) Φυλάσσει το Βιβλιάριο Επιταγών. Η επιταγή για να είναι έγκυρη πρέπει να φέρει 

την υπογραφή του Προέδρου και του Ταμία.  

ν) Φυλάσσει τα βιβλιάρια αποδείξεων και πληρωμών του Συνδέσμου 

Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

(α) Στηρίζουν τους σκοπούς και το έργο του Συνδέσμου. 

(β) Προσφέρουν γνώσεις και/ή συμβουλές και/ή προτροπές 

(γ) Βοηθούν και/ή συμμετέχουν στην οργάνωση επιτροπών και/ή υποεπιτροπών, όπου 

αυτό θεωρηθεί αναγκαίο και/ή βοηθητικό για τις ανάγκες μιας εκδήλωσης κτλ και/ή 

συγκεκριμένου περιστατικού κάθε φορά. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ   
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Άρθρο 19 

 

 

 

 

1. Οι πηγές εσόδων του Συνδέσμου είναι:  

- οι συνδρομές των μελών 

- οι επιβαλλόμενες από την Γενική Συνέλευση έκτακτες εισφορές 

- οι τόκοι των κεφαλαίων 

- δωρεές, κληροδοτήματα και κάθε άλλο νόμιμο έσοδο από εκδηλώσεις ή άλλες 

δραστηριότητες.  

 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 

Άρθρο 20 

 

1.  Το οικονομικό έτος του Συνδέσμου αρχίζει από 01η Ιανουαρίου και λήγει 31η     

Δεκεμβρίου 

 

2. Ο προϋπολογισμός του σωματείου συντάσσεται από τον Πρόεδρο και τον Ταμία και 

υποβάλλεται για έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο προϋπολογισμός του 

συνδέσμου περιλαμβάνει τα τρεχούμενα και διοικητικά έξοδα του Συνδέσμου, την 

αμοιβή του Ελεγκτή καθώς και τον υπολογισμό εξόδων αναφορικά με τις 

αναμενόμενες και/ή προτεινόμενες και/ή προγραμματισμένες εκδηλώσεις του 

Συνδέσμου. 

 

                                              

 

 

 

ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

 

 

                                                          Άρθρο 21 

 

1.  Ο Σύνδεσμος διαλύεται σε περίπτωση που ο αριθμός των κανονικών μελών του είναι 

κάτω των 20. 

 

 

 

2. Οποτεδήποτε κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, η οποία απόφαση θα ληφθεί 

με πλειοψηφία των εγγεγραμμένων μελών του Συνδέσμου.  Για τη διάλυση του 

Συνδέσμου απαιτείται η συναίνεση των τριών τετάρτων  των παρόντων μελών του 

Συνδέσμου.  
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3. Στην περίπτωση διάλυσης, αφού πρώτα εξοφληθούν τυχόν χρέη του Συνδέσμου , η 

περιουσία του Συνδέσμου που θα απομείνει θα περιέλθει σε Σωματείο με παρόμοιους 

σκοπούς και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να διανεμηθεί μεταξύ των μελών 

του.  

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

 

Άρθρο 22 

 

 

1. Καμιά αμοιβή, οποιουδήποτε είδους, δεν καταβάλλεται για παρεχόμενες υπηρεσίες, σε 

οποιοδήποτε μέλος ή αξιωματούχο της διοίκησης αυτού. 

 

2. Ο Σύνδεσμος αντιπροσωπεύεται δικαστικώς και εξωδίκως από τον  Πρόεδρο του. 

 

3. Ο Σύνδεσμος ευθύνεται έναντι τρίτων από τυχόν παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των 

οργάνων ή υπαλλήλων που το αντιπροσωπεύουν και συνεπάγονται υποχρέωση 

αποζημίωσης, νοουμένου ότι η ζημιογόνος πράξη ή παράλειψη έλαβε χώρα κατά την 

εκτέλεση των καθηκόντων που τους είχαν ανατεθεί. Νοείται ότι εάν η συγκεκριμένη 

ζημιογόνος πράξη ή παράλειψη έγινε εκ προθέσεως, δόλια,  κακόπιστα ή λόγω 

βαριάς αμέλειας, το υπαίτιο πρόσωπο ή τα υπαίτια πρόσωπα  ευθύνονται αλληλέγγυα 

και κεχωρισμένως έναντι του συνδέσμου για την  αποκατάσταση της ζημιάς που 

έχει υποστεί. 

 

 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ 

 

Άρθρο 23 

 

Για κάθε θέμα μη προβλεπόμενο υπό του παρόντος Καταστατικού καθώς και για κάθε 

ασάφεια, αποφαίνεται η Γενική Συνέλευση εντός των προνοιών της ισχύουσας νομοθεσίας, 

ήτι του Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμου του 2017 και 

2018 (104(1)/2017 και 76(Ι)/2018) και των υπ’ αυτόν εκδιδόμενων Κανονισμών και τυχόν 

μελλοντικών τροποποιήσεων τους, οι πρόνοιες των οποίων θα υπερισχύουν σε κάθε 

περίπτωση  που προκύπτει οποιαδήποτε ασάφεια και/ή αντίφαση. 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

 

Το παρόν Καταστατικό αποτελούμενο από 23 άρθρα αναγνώστηκε στη Γενική Συνέλευση 

του Συνδέσμου   στις 22/06/2019  και εγκρίθηκε. 
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Βεβαιώνεται η πιστότητα του παρόντος αντιγράφου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

..................................................                                               ............................................. 

 

  Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου                 Ο Γραμματέας του Συνδέσμου 

 

 

 


