KATAΣΤΑΤΙΚΟ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ
(CYPRUS MULTIPLE SCLEROSIS (MS) ASSOCIATION)

O ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 57 ΤΟΥ 1972

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ

(Cyprus Multiple Sclerosis (MS) Association)
ΑΡΘΡΟΝ 1
Ιδρύεται

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

σωματείο

με

την

επωνυμία

Παγκύπριος

Σύνδεσμος

Πολλαπλής

Σκλήρυνσης ή που στα Αγγλικά θα αναφέρεται σαν Cyprus Multiple Sclerosis (
MS ) Association που στη συνέχεια θα αναφέρεται σαν ο “Σύνδεσμος”.
ΑΡΘΡΟΝ 2

ΕΔΡΑ

Έδρα του Συνδέσμου θα είναι η Λευκωσία.
ΑΡΘΡΟΝ 3

ΟΡΙΣΜΟΣ

Η Κατά Πλάκας Σκλήρυνση είναι ασθένεια που χαρακτηρίζεται παθολογικά από
αριθμό περιοχών απομυελίνωσης και σκλήρυνσης στο κεντρικό νευρικό σύστημα.
ΑΡΘΡΟΝ 4
(α)

ΣΚΟΠΟΙ

Η εξασφάλιση και παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης διακινητικής
βοήθειας και συμπαράστασης προς τα μέλη του Συνδέσμου.

(β)

Η προαγωγή μέτρων για ενεργότερη συμπαράσταση του κράτους και
της κοινωνίας γενικά προς τα άτομα.

(γ)

Επιστημονική έρευνα για την πιο πάνω πάθηση και παροχή βοήθειας
προς ερευνητές της ίδιας πάθησης του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

(δ)

Μέριμνα για εκπαιδευτική βοήθεια προς τα μέλη.

(ε)

Η

διοργάνωση

διαλέξεων, συνεστιάσεων

και

γενικά

ανάληψη

οποιασδήποτε δραστηριότητας μέσα στο πνεύμα του καταστατικού για
πραγμάτωση των σκοπών του Συνδέσμου.
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(στ)

Συνεργασία

με οποιαδήποτε αρχή, οργάνωση, σωματείο,

σύνδεσμο

καθώς και πρόσωπα του εσωτερικού ή εξωτερικού για επίτευξη των πιο
πάνω σκοπών. Αθλητικές δραστηριότητες.
(ζ)

Γενικά

η

προαγωγή

της

ευημερίας

των

μελών

του

Συνδέσμου,

προσαρμογής, επαγγελματικής αποκατάστασης και παροχής οικονομικής
βοήθειας σε άπορα μέλη σε έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις.
Έκδοση εντύπων.
(η)

Την πώληση, εκμίσθωση, υποθήκευση, επιβάρυνση, διάθεση ή αξιοποίηση
ολική ή μερική της περιουσίας ή του ενεργητικού του Συνδέσμου κατά τρόπο
που ο Σύνδεσμος θεωρεί ωφέλιμο για την προώθηση των σκοπών του.

ΑΡΘΡΟΝ 5 ΠΟΡΟΙ
Οι πόροι του Συνδέσμου θα προέρχονται από :
Ι

τις συνδρομές των μελών

ΙΙ

δωρεές και ευεργετήματα

ΙΙΙ

διεξαγωγή χορών, δεξιώσεων καθώς και άλλων διαφόρων κοινωνικών
εκδηλώσεων

ΙV

οποιαδήποτε νόμιμη δραστηριότητα και άλλο νόμιμο ποσό.

Κάθε έσοδο θα χρησιμοποιείται για τους σκοπούς και την πραγμάτωση των
επιδιωκόμενων στόχων του Συνδέσμου.
ΑΡΘΡΟΝ 6

ΜΕΛΗ, ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟΒΟΛΕΣ

Μέλη του Συνδέσμου είναι:
(α)

Οι πάσχοντες από την ασθένεια της Κατά Πλάκας Σκλήρυνσης και που
στο εφεξής θα αναφέρονται ως “Πλήρη μέλη” και έχουν το δικαίωμα
ψήφου να εκλέγουν και να εκλέγονται και να έχουν την πλειοψηφία στο
Διοικητικό Συμβούλιο.

(β)

Μη πάσχοντες από την ασθένεια άτομα που προσφέρονται να εργαστούν
ως φίλοι του Συνδέσμου που στα εφεξής θα αναφέρονται ως “Φίλοι” ,
και έχουν το δικαίωμα ψήφου να εκλέγουν και να εκλέγονται.

(γ)

Η εγγραφή γίνεται ύστερα από την συμπλήρωση σχετικής αίτησης και
εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
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(δ)

Μέλη του Συνδέσμου δεν μπορούν να είναι άτομα τα οποία είναι μέλη
άλλου ίδιου σκοπού συνδέσμου, ή οργανώσεων.

(ε)

Το Συμβούλιο του Συνδέσμου εισηγείται να εγγράφει σαν επίτιμα μέλη
πρόσωπα από την Κύπρο ή το εξωτερικό που προσέφεραν αξιόλογη
υπηρεσία

για την εξυπηρέτηση των σκοπών του

συνδέσμου

και

εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση.
(στ)

Τα μέλη που εγγράφονται υποχρεώνονται να καταβάλουν στο Σύνδεσμο
τέτοια ποσά για δικαιώματα εγγραφής και ετήσιας συνδρομής όπως
καθορίζονται από το Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟΝ 7
Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει από τον Σύνδεσμο δίνοντας ενός μήνα
γραπτή προειδοποίηση στο γραμματέα και αφού τακτοποιηθούν όλες οι τυχόν
οφειλόμενες συνδρομές στο Σύνδεσμο.
ΑΡΘΡΟΝ 8
Μέλος αποβάλλεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως έπειτα από πρόταση
του Συμβουλίου είτε από δική του πρωτοβουλία είτε με υποβολή γραπτής
πρότασης υπογραμμένης από 5 μέλη για ανάρμοστη συμπεριφορά ή δια πράξεις
που αντιβαίνουν προς στους σκοπούς και το πνεύμα του Συνδέσμου όπως αυτά
καθορίζονται και εκφράζονται από το καταστατικό. Νοείται ότι θα του
παρέχεται το δικαίωμα να ακουστεί.
ΑΡΘΡΟΝ 9

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΚΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΡΤIΣΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

(α)

Ο Σύνδεσμος διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται
από 9 – 13 Μέλη που εκλέγονται στη Γενική Συνέλευση των μελών με
απόλυτη πλειοψηφία. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα “ Πλήρη Μέλη” και
“Φίλοι” του Συνδέσμου που είναι ταμειακώς εντάξει. Την πλειοψηφία του
Διοικητικού Συμβουλίου θα έχουν τα “ Πλήρη Μέλη”.
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(β)

Το Συμβούλιο μετά την εκλογή του καταρτίζεται σε σώμα με εκλογή:
Προέδρου,

Αντιπροέδρου, Γενικού

Γραμματέα,

Βοηθού

Γραμματέα,

Ταμία, και Συμβούλων και όποιο άλλο αξίωμα τους κριθεί αναγκαίο.
Απαρτία του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούν τα μισά συν ένα των
μελών, αλλά σε περίπτωση που υπάρχει έλλειψη απαρτίας, τα παρόντα
μέλη αν είναι περισσότερα των τριών αποτελούν απαρτία 20 λεπτά μετά
την καθορισμένη για τη συνεδρία ώρα.
(γ)

Η θητεία του Συμβουλίου διαρκεί 2 χρόνια από της εκλογής του.

(δ)

Σε περίπτωση κένωσης θέσεως μέλος του Συμβουλίου, τη θέση του
συμπληρώνουν οι επιλαχόντες με σειρά επιτυχίας, ή αν δεν υπάρχουν
επιλαχόντες το Συμβούλιο διορίζει αντικαταστάτη ένα από τα μέλη για
το υπόλοιπο της θητείας του Συμβουλίου.

(ε)

Μέλη του Συμβουλίου που απουσιάζουν αδικαιολόγητα από 3 συνεχείς
συνεδριάσεις

ή

αδικαιολόγητα

από
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συνολικά

συνεδριάσεις,

αντικαθίστανται όπως προνοείτε από το εδάφιο δ του παρόντος άρθρου.
Δικαιολογημένη

απουσία

θεωρείται

ότι

έχει

ειδοποιηθεί

πριν

την

συνεδρία.
ΑΡΘΡΟΝ 10
(α)

Το Συμβούλιο κατευθύνει την δράση του Συνδέσμου σε παγκύπρια βάση,
εκτελεί

τις

αποφάσεις

της

Γενικής Συνελεύσεως,

διαχειρίζεται

την

περιουσία του Συνδέσμου και βρίσκεται γενικά κάτω από τον έλεγχο
και εποπτεία της Γενικής Συνελεύσεως.
(β)

Το Συμβούλιο μπορεί να θεσπίζει τροποποιεί ή καταργεί κανονισμούς
για την εσωτερική διαχείριση του Συνδέσμου όταν παραστεί ανάγκη,
νοουμένου ότι τέτοιοι κανονισμοί δεν θα αντιβαίνουν προς τις πρόνοιες
του καταστατικού.

(γ)

Το Συμβούλιο μπορεί να διορίζει υποεπιτροπές για ειδικούς σκοπούς.

(δ)

Οι Σύμβουλοι βοηθούν, αν πληρώνουν ή προΐστανται στις διάφορες
ενέργειες και εκδηλώσεις του Συνδέσμου.
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ΑΡΘΡΟΝ 11

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

O εκάστοτε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ιεραρχικά ο πρώτος μεταξύ
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και πρέπει να είναι «Πλήρες Μέλος» του
Συνδέσμου.
Τα καθήκοντα του είναι όπως πιο κάτω :
Ι

Καλεί και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του συμβουλίου και της
Γενικής Συνελεύσεως.

ΙΙ

Φροντίζει ώστε να εφαρμόζονται οι αποφάσεις του συμβουλίου και της
Γενικής Συνελεύσεως.

ΙΙΙ

Έχει δεύτερη ψήφο σε περίπτωση ισοψηφίας στις αποφάσεις του
Συμβουλίου.

ΙV

Συνυπογράφει με το γραμματέα κάθε έγγραφο του Συνδέσμου.

V

Συνυπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμής.

VΙ

Παρίσταται στις εκδηλώσεις και εκπροσωπεί το Σύνδεσμο σ’ όλες τις
δημόσιες τελετές και εκδηλώσεις.

ΑΡΘΡΟΝ 12

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

O Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ιεραρχικά ο δεύτερος μετά τον
Πρόεδρο μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και μπορεί να είναι είτε
«Πλήρες Μέλος» είτε «Φίλος» του Συνδέσμου.
Ο Αντιπρόεδρος βοηθά γενικά τον πρόεδρο να ασκήσει τα καθήκοντα του και
αντικαθιστά τον Πρόεδρο στην απουσία του.
ΑΡΘΡΟΝ 13

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

O Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι είτε «Πλήρες Μέλος»
είτε «Φίλος» του Συνδέσμου.
Τα καθήκοντα του είναι όπως πιο κάτω :
Ι

Λαμβάνει

τα

πρακτικά

των

συνεδριάσεων

του

Συμβουλίου

και

συνελεύσεων.
ΙΙ

Είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία του Συνδέσμου.

ΙΙΙ

Κρατά μητρώο και ημερολόγιο των δραστηριοτήτων του Συνδέσμου.

ΙV

Συνυπογράφει με το πρόεδρο όλα τα έγγραφα του Συνδέσμου.

V

Είναι υπεύθυνος για την ασφαλή φύλαξη της σφραγίδας του Συνδέσμου.
6

ΑΡΘΡΟΝ 14

ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

O Βοηθός Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι είτε «Πλήρες
Μέλος» είτε «Φίλος» του Συνδέσμου. Ο Βοηθός Γραμματέα βοηθά τον Γενικό
Γραμματέα σε όλα του τα καθήκοντα και τον αναπληρώνει όταν αυτός απουσιάζει
ΑΡΘΡΟΝ 15

ΤΑΜΙΑΣ

O Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι «Πλήρες Μέλος» του
Συνδέσμου.
Τα καθήκοντα του Ταμία είναι όπως πιο κάτω :
I

Τηρεί τα λογιστικά βιβλία του Συνδέσμου.

II

Είναι υπεύθυνος για την είσπραξη όλων των εσόδων και έκδοση
αποδείξεων.

III

Εκτελεί όλες τις πληρωμές σύμφωνα με τις οδηγίες του Συμβουλίου.

IV

Ανοίγει λογαριασμό ή λογαριασμούς στο όνομα του Συνδέσμου σε
τράπεζες και άλλα πιστωτικά ιδρύματα ύστερα από απόφαση του
Συμβουλίου.

V

Υπογράφει όλα τα εντάλματα είσπραξης και πληρωμής.

VI

Καταρτίζει τον απολογισμό εσόδων και εξόδων

κάθε χρόνο και

καταθέτει τον απολογισμό για έγκριση στο Συμβούλιο και στη Γενική
Συνέλευση.
ΑΡΘΡΟΝ 16
(α)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Συμβούλιο συνέρχεται κάθε τέταρτη τουλάχιστο

εβδομάδα σε

τακτική συνεδρία. Τρία μέλη του Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν την
σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου.
(β)

Τα μέλη του Συμβουλίου καλούνται σε συνεδρία με προσωπική κλήση
στην οποία καθορίζεται ο χρόνος και τα θέματα της συνεδρίας.

(γ)

Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. Σε
περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος δικαιούται δεύτερη ψήφο.
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ΑΡΘΡΟΝ 17
(α)

ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Οι Συνελεύσεις του Συνδέσμου είναι οι Γενικές και οι Έκτακτες
Συνελεύσεις.

(β)

Οι Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται κάθε χρόνο τους πρώτους 3
μήνες του χρόνου. Τα μέλη θα καλούνται με προσωπική επιστολή, ή με
ανακοίνωση στο τύπο ένα μήνα τουλάχιστο πριν από την καθορισμένη
ημερομηνία. Κοινοποίηση της Γενικής Συνέλευσης θα αναρτάται επίσης
στα γραφεία του Συνδέσμου. Στις πιο πάνω κοινοποιήσεις των Γενικών
Συνελεύσεων θα αναγράφονται τα θέματα προς συζήτηση.

(γ)

Η Συνέλευση πριν από τις εργασίες της εκλέγει τον Πρόεδρο της που
δεν μπορεί να είναι μέλος του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου. Ο
Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει την έναρξη και λήξη της
Συνελεύσεως, βάζει τα θέματα προς συζήτηση και ψηφοφορία, δίδει και
αφαιρεί τον λόγο, αποφασίζει πάνω σε θέματα διαδικασίας και γενικά
κατευθύνει την διαδικασία της Συνέλευσης. Επίσης εκλέγει Γραμματέα
της Συνέλευσης ο οποίος βοηθά τον Πρόεδρο για την καλύτερη
διεξαγωγή της Συνέλευσης και προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα
πρακτικά της Συνέλευσης.

(δ)

Η Γενική Συνέλευση αρχίζει με λογοδοσία του απερχόμενου Διοικητικού
Συμβουλίου και

την

κατάθεση

του

Ισολογισμού

από

τον

Ταμία.

Ακολουθεί συζήτηση με ερωτήσεις προς τον Πρόεδρο του Συνδέσμου.
Κάθε μέλος μπορεί να λάβει τον λόγο μόνο όταν του επιτρέψει ο
Πρόεδρος της Συνελεύσεως. Μετά την συζήτηση η Συνέλευση διακόπτει
για 15 λεπτά και αμέσως μετά

ακολουθεί

η

ψηφοφορία

που

είναι

μυστική για εκλογή και των 9 - 13 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
(ε)

Κατά την Γενική

Συνέλευση οποιοδήποτε μέλος μπορεί να εισηγηθεί

νέο κανονισμό ή μετατροπή ή κύρωση υφισταμένου κανονισμού ή να
εγείρει οποιοδήποτε θέμα ή εισήγηση που αφορά την εργασία ή
επιδιώξεις του Συνδέσμου.
(στ)

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν τα μισά συν ένα
τουλάχιστο μέλη του Συνδέσμου είναι παρόντα στη Συνέλευση.
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(ζ)

Μέλη που δεν είναι παρόντα στην Γενική Συνέλευση μπορούν να
εκπροσωπηθούν με πληρεξούσιο έγγραφο. Μέλη που είναι παρόντα στην
Γενική Συνέλευση μπορούν να εκπροσωπήσουν μέχρι έξι (6) μέλη που δεν
είναι παρόντα με πληρεξούσιο έγγραφο.

(η)

Αν δεν σχηματιστεί απαρτία, η Συνέλευση αναβάλλεται για μισή ώρα οπότε
και οποιοσδήποτε αριθμός παρόντων αποτελεί απαρτία.

(θ)

Αποφάσεις λαμβάνονται από την Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία.

(ι)

Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις θα καλούνται σε πολύ έκτακτες και
επείγουσες περιπτώσεις. Οποιοδήποτε μέλος του Συνδέσμου μπορεί να
ζητήσει να γίνει έκτακτη Γενική Συνέλευση για θέματα που θεωρεί
έκτακτα αφού υπογράψουν σχετική δήλωση με την συγκατάθεση του
ενός τρίτου τουλάχιστον των μελών.

(κ)

Ή όποτε κρίνει αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο.

(λ)

Η κοινοποίηση για την έκτακτη Γενική Συνέλευση θα αναρτάται στο
πίνακα του Συνδέσμου και θα δημοσιεύεται στον τύπο τουλάχιστο 15
μέρες πριν την Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟΝ 18

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Το Καταστατικό τροποποιείται από την Γενική Συνέλευση κατά την οποία απαιτείται η
παρουσία του ενός δευτέρου συν ένα από τα μέλη του Συνδέσμου και η πλειοψηφία
των Δύο Τρίτων των παρόντων.
Για την τροποποίηση των σκοπών του Συνδέσμου απαιτείται η συναίνεση των τριών
τετάρτων του συνόλου των μελών.
ΑΡΘΡΟΝ 19
(α)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Ο Σύνδεσμος θα τηρεί λογιστικά βιβλία που θα ελέγχονται στο τέλος
του οικονομικού έτους του Συνδέσμου από εγκεκριμένο ελεγκτή που θα
διορίζεται από την Γενική Συνέλευση.

(β)

Στο τέλος κάθε χρόνου ο ταμίας θα υποβάλλει προς το Συμβούλιο και
Γενική Συνέλευση ταμιακή έκθεση για έλεγχο.

(γ)

Το οικονομικό έτος του Συνδέσμου είναι από 1/1

μέχρι 31/12 του

επόμενου έτους.
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ΑΡΘΡΟΝ 20

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

Ο Σύνδεσμος αντιπροσωπεύεται και εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα από
τον Πρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία και άλλο εξουσιοδοτημένο από το
Συμβούλιο πρόσωπο.
ΑΡΘΡΟΝ 21

ΕΜΒΛΗΜΑ

ΑΡΘΡΟΝ 22

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Οποιοδήποτε θέμα δεν προνοείτε από το παρόν Καταστατικό ρυθμίζεται με
απόφαση του Συμβουλίου που είναι το μόνο αρμόδιο όργανο να ερμηνεύει
πρόνοιες του Καταστατικού.
ΑΡΘΡΟΝ 23
(α)

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Ο Σύνδεσμος διαλύεται όταν τα μέλη του Συνδέσμου ελαττωθούν κάτω
από το ελάχιστο όριο που προνοεί ο νόμος ή μετά από απόφαση
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου προς τούτο συγκαλεμένης
αποκλειστικά.

(β)

Σε περίπτωση διάλυσης του Συνδέσμου όλα τα περιουσιακά στοιχεία
του θα δοθούν

σε

κοινωφελή ιδρύματα με απόφαση της

Γενικής

Συνέλευσης.
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