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A. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ
Ιδρύεται Σύνδεσμος με την επωνυμία

«EUROPA DONNA ΚΥΠΡΟΥ» (στο εξής θα

αναφέρεται σαν «Ο Σύνδεσμος») ο οποίος θα εδρεύει στην οδό Αρκαδίου 7,
Ταχυδρομικός Τομέας 2414, ΄Εγκωμη, Λευκωσία.
B. ΣΚΟΠΟΙ
(α) Η ενημέρωση και διαφώτιση του κοινού σχετικά με την ασθένεια του καρκίνου του
μαστού, ή προσπάθεια βελτίωσης ή εισαγωγής αναγκαίων προγραμμάτων και
υπηρεσιών στηv προσπάθεια αντιμετώπισης της ασθένειας του καρκίνου του
μαστού.
(β) Η προώθηση της σωστής ενημέρωσης και διαφώτισης του κοινού σε θέματα
πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης της ασθένειας του καρκίνου του μαστού.
(γ) Η προώθηση της ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης των γυναικών σε θέματα
έγκαιρης διάγνωσης της ασθένειας του καρκίνου του μαστού.
(δ) Η εξασφάλιση προγραμμάτων πληθυσμιακού ελέγχου και πρόληψης και έγκαιρης
διάγνωσης της ασθένειας του καρκίνου του μαστού.
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(ε) Η εξασφάλιση άριστης ποιότητας ιατρικών και άλλων θεραπευτικών υπηρεσιών από
τον κρατικό και ιδιωτικό τομέα για όλες τις γυναίκες σε σχέση με την ασθένεια του
καρκίνου του μαστού.
(στ) Η εξασφάλιση του ποιοτικού ελέγχου και της αναβάθμισης του ιατρικού
εξοπλισμού, σε τακτά χρονικά διαστήματα, του σχετιζόμενου με τη διάγνωση,
αντιμετώπιση και θεραπεία της ασθένειας του καρκίνου του μαστού.
(ζ) Η ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των θεραπειών και προώθηση της
εκπαίδευσης όλων των επαγγελματιών σχετικά με την ασθένεια του καρκίνου
του μαστού.
(η) Η εξασφάλιση του δικαιώματος για επιπρόσθετη ιατρική γνώμη.
(θ) Η προώθηση της έρευνας για την ασθένεια του καρκίνου του μαστού.
(ι) Η συνεργασία με άλλους Συνδέσμους και Φορείς προς το σκοπό προώθησης των
σκοπών του Συνδέσμου και γενικά την αντιμετώπιση της ασθένειας του καρκίνου του
μαστού.
(κ) Η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Οργάνωση με την επωνυμία “EUROPA DONNA”
ή και άλλους Συνδέσμους και Φορείς για την παροχή πληροφοριών γύρω από τα
προβλήματα των γυναικών με καρκίνο του μαστού, την διοργάνωση διαλέξεων και
σεμιναρίων, τις εκπαιδευτικές ανταλλαγές, τις δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις, εκδόσεις
περιοδικών, βιβλίων και

άλλων εντύπων και γενικά την ανάπτυξη συνεργασίας

μεταξύ των μελών του Ευρωπαϊκού Συνασπισμού.
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Γ. ΜΕΛΗ
Τα Μέλη του Συνδέσμου διακρίνονται σε ιδρυτικά, τακτικά και επίτιμα.
1. Ιδρυτικά Μέλη είναι όσα υπογράφουν το παρόν καταστατικό και έχουν όλα τα
δικαιώματα και υποχρεώσεις των τακτικών Μελών.
2. Τακτικά Μέλη είναι τα ιδρυτικά και όσα Μέλη επιθυμούν την τακτική συνεργασία
τους με τον Σύνδεσμο για την πραγματοποίηση των σκοπών του, αναλαμβάνοντας
την υποχρέωση της προκαταβολής της ετήσιας εισφοράς τους που ορίζεται με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου. Τα τακτικά Μέλη γίνονται
δεκτά στα εθνικά FORUM των Ευρωπαϊκών χωρών, όπως ορίζονται από τον
Παγκόσμιο

Οργανισμό

Υγείας

(WHO).

Στα

τακτικά

Μέλη

μπορούν

να

συμπεριληφθούν τόσο φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα που αναλαμβάνουν να
προωθήσουν τους σκοπούς του Συνδέσμου και να προάγουν τους στόχους του και
που επιθυμούν να υποστηρίξουν την αντιμετώπιση της ασθένειας του καρκίνου του
μαστού σε κυπριακό, πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Τακτικά Μέλη
μπορούν να γίνουν οποιαδήποτε πρόσωπα τα οποία ενδιαφέρονται για την
προώθηση των θεμάτων που αφορούν την ασθένεια του καρκίνου του μαστού.
Αυτό μπορεί να συμπεριλάβει άτομα τα οποία έχουν επαγγελματική δραστηριότητα
σ΄αυτό τον τομέα, άτομα με εμπειρία της ασθένειας, καθώς και άτομα τα οποία
θέλουν να εργαστούν εθελοντικά για τους σκοπούς του Συνδέσμου.
3. Ισόβια μέλη μπορούν να γίνουν εκείνα από τα τακτικά μέλη τα οποία επιθυμούν και
γίνονται αποδεκτά από το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από εφάπαξ πληρωμή
ποσού το οποίο καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και χαρακτηρίζεται ως
«ισόβια συνδρομή».
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4. Τα επίτιμα Μέλη είναι εκείνα που αναγνωρίζονται και ανακηρύσσονται από το
Διοικητικό Συμβούλιο λόγω εξέχουσας προσφοράς και υπηρεσίας προς το
Σύνδεσμο ή σε σχέση με την αντιμετώπιση της ασθένειας του Καρκίνου του
Μαστού. Τα επίτιμα Μέλη δικαιούνται να παρευρίσκονται εις τας Γενικάς
Συνελεύσεις και να συμμετέχουν εις τας εργασίας των αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου
και χωρίς επίσης να έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθε.
5. Η αίτηση δια εγγραφή τακτικού Μέλους υποβάλλεται γραπτώς προς το Σύνδεσμο.
6. Η ετήσια συνδρομή των τακτικών Μελών είναι υποχρεωτική και καθορίζεται από το
Διοικητικό Συμβούλιο. Η ετήσια συνδρομή οφείλει να καταβάλλεται απαραίτητα
πριν από την ετήσια Γενική Συνέλευση. Οποιοδήποτε τακτικό Μέλος καθυστερεί την
ετήσια συνδρομή του για περίοδο πέραν των 2 ετών δύναται να διαγραφεί με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η είσπραξη της ετήσιας συνδρομής γίνεται
με το τρόπο που θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Το ποσό εγγραφής ή
ανανέωσης εγγραφής καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και χαρακτηρίζεται
ως «ετήσια συνδρομή».
7. Το Διοικητικό

Συμβούλιο δύναται να διαγράψει παν τακτικό Μέλος το οποίο

επιδεικνύει συμπεριφορά ασυμβίβαστη προς την ιδιότητα του Μέλους του
Συνδέσμου. Προτού ληφθεί μία τέτοια απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο
υποχρεούται όπως ακολουθήσει και τηρήσει τους

Κανόνες της Φυσικής

Δικαιοσύνης.
8. Τα τακτικά Μέλη τα οποία θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ον έτος της
ηλικίας τους έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθε.
9. Η ιδιότητα του μέλους είναι ανεπίδεκτη αντιπροσώπευσης (proxy) και δεν
μεταβιβάζεται, ούτε κληρονομείται.
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10. Οι πόροι του Συνδέσμου είναι:
(α) Οι συνδρομές των τακτικών Μελών.
(β) Οι χορηγίες.
(γ) Οι δωρεές.
(δ) Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος είσπραξης χρημάτων ήθελε αποφασισθεί από το
Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση.
Ο Σύνδεσμος δεν θα επιδίδεται σε αγοραπωλησίες γης και ακίνητης ιδιοκτησίας και
δεν θα πραγματοποιεί επενδύσεις με σκοπό το κέρδος και γενικά δεν θα ασχολείται
με οιανδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν θα ανταγωνίζεται επιχειρήσεις.
Δ. ΕΘΝΙΚΑ ΦΟΡΟΥΜΣ
1. Ο Σύνδεσμος συμμετέχει στα Εθνικά ΦΟΡΟΥΜΣ της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης
“EUROPA DONNA” ως επίσης και σε οποιαδήποτε άλλα συνέδρια ή εκδηλώσεις
που θέμα έχουν την αντιμετώπιση της ασθένειας του καρκίνου του μαστού.
Ε. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1. Τα όργανα διοίκησης του Συνδέσμου είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και η Γενική
Συνέλευση των Μελών του Συνδέσμου.
ΣΤ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
1. Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από τα τακτικά Μέλη μόνο και συνιστά το ανώτατο
όργανο του Συνδέσμου. ‘ Εχει αρμοδιότητα για όλα τα ζητήματα που αφορούν τον
Σύνδεσμο, είτε αυτά, προβλέπονται στις αρμοδιότητες άλλων οργάνων του
Συνδέσμου είτε όχι, και αφορούν την εκπλήρωση των σκοπών του Συνδέσμου.
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2. Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται αφενός μεν από τα φυσικά πρόσωπα – τακτικά
Μέλη του Συνδέσμου, αφετέρου δε από τους εκπροσώπους των νομικών
προσώπων που είναι τακτικά Μέλη του. Σ΄αυτήν μπορούν να παρίστανται με
δικαιώματα μόνο λόγου τα επίτιμα Μέλη.
3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται απαραίτητα τακτικά μία φορά κάθε ημερολογιακό
χρόνο στην έδρα του Συνδέσμου ή όπου αλλού σημειώνεται στην πρόσκληση προς
τα Μέλη αυτού. Συνέρχεται δε έκτακτα οποτεδήποτε συντρέχουν οι προϋποθέσεις
που αναφέρονται κατωτέρω.
4. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με ανακοίνωση-καταχώρηση στον Τύπο ή με
έγγραφη πρόσκληση που αποστέλλεται στα τακτικά Μέλη του Συνδέσμου
τουλάχιστον 20 ημέρες προ της συνελεύσεως αυτής, ή και τα δύο μαζί.
Επιπρόσθετα, ανακοινώνεται η σύγκλυση της Συνέλευσης με ηλεκτρονική
κοινοποίηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης από το Σύνδεσμο. Σε όλες τις
ανακοινώσεις περιλαμβάνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ο τόπος καθώς
και ο χρόνος διεξαγωγής της Συνέλευσης.
5. Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί μετά από απόφαση της
πλειοψηφίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή του 51% των εχόντων
δικαίωμα ψήφου, ταμειακώς εντάξει, τακτικών Μελών.
6. Το ποσοστό απαρτίας για τις Τακτικές και Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις ορίζεται
στο 51% των τακτικών Μελών του Συνδέσμου. Εάν αυτό το ποσοστό δεν επιτευχθεί,
οι παρόντες μισή ώρα μετά την ορισθείσα ώρα έναρξης της Συνέλευσης θεωρήται
ότι αποτελούν απαρτία.
7. Τροποποιήσεις στο καταστατικό μπορούν να αποφασίζονται τόσο στις Τακτικές όσο
και στις Έκτακτες

Γενικές Συνελεύσεις, υπό τον όρο ότι οι προτεινόμενες

τροποποιήσεις αυτές θα αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη της σχετικής
Συνέλευσης. Εάν υπάρχουν προτεινόμενες τροποποιήσεις εις την ημερήσια διάταξη
τότε η σχετική Συνέλευση θα είναι ταυτόχρονα και καταστατική.
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8. Οι αποφάσεις όλων των Γενικών Συνελεύσεων θα καταγράφονται σε πρακτικό της
Γενικής Συνέλευσης το οποίο θα υπογράφεται από το πρόσωπο που θα εκλεγεί από
τη σχετική Συνέλευση ως Πρόεδρος της Συνέλευσης. Το εν λόγω πρακτικό μαζί με
όλα τα άλλα έγγραφα του Συνδέσμου θα φυλάττεται, ευθύνη του Διοικητικού
Συμβουλίου, στα γραφεία του Συνδέσμου.
9. Κατά την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση δύνανται να λάβουν χώρα οιαισδήποτε
εργασίαι απαραίτητα της αυταί πρέπει να περιλαμβάνουν την επικύρωση των
πρακτικών της αμέσως προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης, τη λογοδοσία του
Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τα πεπραγμένα του μεσολαβήσαντος έτους,
την έκθεση των ελεγκτών αναφορικά με την οικονομική δραστηριότητα του
Συνδέσμου κατά το μεσολαβήσαν έτος και τα σχόλια των Μελών επί της λογοδοσίας
του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των ελεγκτών.

10. Η Γενική Συνέλευση κάθε δύο χρόνια θα είναι και εκλογική αναφορικά με την εκλογή
Διοικητικού Συμβουλίου.

11. Τα παρόντα Μέλη εις οιασδήποτε μορφής Γενική Συνέλευση εκλέγουν το Πρόεδρο
της Συνέλευσης.

12. ΄Ολες οι αποφάσεις εις οιασδήποτε μορφής Γενική Συνέλευση λαμβάνονται δια
πλειοψηφίας των παρόντων και έχοντα δικαίωμα ψήφου Μελών. Εις περίπτωση
ισοψηφίας έχει νικώσα ψήφον ο Πρόεδρος της Συνέλευσης.
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13. Προς

το

σκοπό

υποβάλλονται

εκλογής

γραπτώς,

Διοικητικού
είτε

μέσω

Συμβουλίου,
επιστολής

οι

υποψηφιότητες

(ημερομηνία

θα

σφραγίδας

ταχυδρομείου), είτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο info@europadonna.com.cy
και με κοινοποίηση στην Πρόεδρο και τη Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου,
τουλάχιστον 10 ημέρες προ της ημερομηνίας της Γενικής Συνέλευσης, η οποία με
βάση τις πρόνοιες του παρόντος είναι εκλογική. Προς το σκοπό εποπτείας της
διαδικασίας των εκλογών θα εκλέγεται τριμελής εκλογική επιτροπή από τα Μέλη
παρόντα στη Συνέλευση. Η ψηφοφορία θα είναι μυστική και θα εκλέγονται τα 11
μέλη + 2 (επιλαχόντες) τα οποία συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων,
νοείται δε ότι τουλάχιστον 6 μέλη θα είναι άτομα με προσωπική εμπειρία καρκίνου
του

μαστού.

Σε

περίπτωση

ισοψηφίας

διεξάγεται

κλήρωση

μεταξύ

των

ισοψηφίσαντων.
14. Το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται εντός 3 ημερών από την
ημερομηνία της εκλογής του και καταρτίζεται σε Σώμα. Κατά την ιδία συνεδρίαση
λαμβάνει χώρα και η παράδοση της διοίκησης του Συνδέσμου από το προηγούμενο
Διοικητικό Συμβούλιο εις το νεοεκλεγέν.
Ζ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1. Ο Σύνδεσμος θα διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα εκλέγεται από
τη Τακτική Γενική Συνέλευση ανά διετία και θα αποτελείται από έντεκα Μέλη κατά
πλειοψηφία.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εκλέγει μέσα από το Σώμα του, Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο,
Γραμματέα, Ταμία, βοηθό Γραμματέα και βοηθό Ταμία. Σε περίπτωση κατάθεσης
υποψηφιότητας πέραν του ενός ατόμου για την ίδια θέση, τότε διεξάγεται μυστική
ψηφοφορία μεταξύ των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

-8-

3. Η θητεία τους θα διαρκεί δύο χρόνια.
4.α) Οι κενές θέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο συμπληρώνονται από τους κατά σειρά
επιλαχόντες. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν επιλαχόντες, οι θέσεις, μέχρι δύο
(2) το πολύ, παραμένουν κενές μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση. Αν οι θέσεις
που

κενώθηκαν

είναι

περισσότερες

από

δύο

(2),

τότε

διεξάγονται

αναπληρωματικές εκλογές για όλες τις θέσεις που κενώθηκαν.
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται παραιτηθέν εάν περισσότερα από τα μισά μέλη
του υποβάλουν ταυτόχρονα την παραίτηση τους. Σε τέτοια περίπτωση το
Διοικητικό Συμβούλιο παραμένει μέχρι τη διενέργεια των αρχαιρεσιών για την
ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου εντός τριάντα (30) ημερών.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα καταβάλει προσπάθεια έτσι ώστε να συνεδριάζει μία
φορά το μήνα και έκτακτα οποτεδήποτε τούτο κριθεί αναγκαίο. Τη σύγκληση για
συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τακτική ή έκτακτη την αποστέλλει γραπτώς
η Γραμματέας του Συνδέσμου εκτός εάν η ημερομηνία της συνεδρίασης ορισθεί από
το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της προηγούμενης συνεδρίασης του.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία εάν παρίστανται τουλάχιστον 6 μέλη
αυτού.
7. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δια απλής πλειοψηφίας από
τα παρόντα μέλη του. Σε περίπτωση ισοψηφίας η Πρόεδρος έχει τη νικώσα ψήφο.
8. Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει το ίδιο τη διαδικασία λειτουργίας του κατά τας
συνεδριάσεις του.
9. Ο Σύνδεσμος εκπροσωπείται στις διάφορες εκδηλώσεις και συναντήσεις, αναλόγως
της κρίσης και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου.
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10. Η Πρόεδρος προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και
διευθύνει τη διαδικασία και επίσης προΐσταται διοικητικά του προσωπικού του
Συνδέσμου.
11. Η Πρόεδρος, μαζί με τη Γραμματέα, υπογράφουν τα έγγραφα του
Συνδέσμου, είτε πρόκειται δια ιδία χρήση είτε πρόκειται δια αλληλογραφία με
τρίτους. Δυνατότητα υπογραφής επιστολών για σκοπούς αλληλογραφίας, έχει και ο
Εκτελεστικός Διευθυντής του Συνδέσμου.
Εάν πρόκειται όμως για οικονομικά θέματα, όπως για παράδειγμα η έκδοση
επιταγών, τότε μαζί με την Πρόεδρο υπογράφει πάντα και η Ταμίας. Εάν δεν είναι
εφικτό να υπογράψει η Πρόεδρος, τότε στη θέση της, μπορεί να υπογράψει, είτε η
Αντιπρόεδρος, είτε η Γραμματέας. Εάν δεν είναι εφικτό να υπογράψει η Ταμίας, τότε
στη θέση της, υπογράφει η Βοηθός Ταμία. Τα συμβόλαια με τρίτα μέρη,
υπογράφονται πάντα από την Πρόεδρο του Συνδέσμου.
12. Η Πρόεδρος έχει την υποχρέωση να υποβάλει εις την ετήσια τακτική Γενική
Συνέλευση τον απολογισμό του έτους, εκτός του οικονομικού μέρους που είναι
ευθύνη της Ταμία.
13. Εάν η Πρόεδρος κωλύεται, τότε εις αναπλήρωση της, τα καθήκοντα Προέδρου
εκτελεί η Αντιπρόεδρος. Εάν και η Αντιπρόεδρος κωλύεται, τότε η άσκηση των
πιο πάνω καθηκόντων εκτελείται από τη Γραμματέα.
14. (1.) Η Γραμματέας έχει τα πιο κάτω καθήκοντα:
(α) Ετοιμάζει, σε συνεννόηση με την Πρόεδρο, την ημερήσια διάταξη των
συνεδριάσεων και των Συνελεύσεων του Συνδέσμου.
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(β) Συγκαλεί, σε συνεννόηση με την Πρόεδρο, τις συνεδριάσεις και ειδοποιεί όλα τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) Εάν κριθεί απαραίτητο από την Πρόεδρο, συνυπογράφει με την Πρόεδρο
οποιοδήποτε συμβόλαιο του Συνδέσμου με τρίτους ή και την αλληλογραφία.
δ) Είναι υπεύθυνη για την προώθηση των Δημοσίων Σχέσεων του Συνδέσμου
καθώς και των σχέσεων του Συνδέσμου με άλλους Συνδέσμους του εσωτερικού και
εξωτερικού, μέσα στα πλαίσια της πολιτικής που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.
ε) Υπογράφει τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την έγκριση τους από
το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου.
(2.) Η Βοηθός Γραμματέας βοηθά τη Γραμματέα στην εκτέλεση των καθηκόντων της και
την αντικαθιστά όταν απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντα της.
15. Η Ταμίας έχει τα πιο κάτω καθήκοντα:
α) Είναι υπεύθυνη για τα χρήματα και άλλα περιουσιακά στοιχεία του Συνδέσμου και
φροντίζει για την ασφαλή φύλαξη τους.
β) Φροντίζει για την τήρηση των απαραίτητων λογιστικών βιβλίων.
γ) Επιβλέπει όλες τις λογιστικές και δημοσιονομικές εργασίες που αφορούν τα
κεφάλαια του Συνδέσμου.
δ) Φροντίζει ώστε στο τέλος κάθε χρόνου να γίνεται έλεγχος για την κινητή και ακίνητη
περιουσία του Συνδέσμου.
ε) Φροντίζει για την ετοιμασία των ετήσιων προϋπολογισμών.
(στ) Φροντίζει για την ετοιμασία και παρουσίαση στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση
του ετήσιου ισολογισμού εσόδων και εξόδων του Συνδέσμου.
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ζ) Συνυπογράφει με την Πρόεδρο, ή άλλο εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό
Συμβούλιο άτομο, επιταγές, πιστωτικούς τίτλους, τραβηκτικές συναλλαγματικές
και άλλα εμπορεύσιμα αξιόγραφα.
η)

Φροντίζει

για

την

παροχή

κάθε

βοήθειας

στον

ελεγκτή

για

την

απρόσκοπτη εκτέλεση των καθηκόντων του.
Η Βοηθός Ταμίας βοηθά την Ταμία στην εκτέλεση των καθηκόντων της και την
αντικαθιστά όταν απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντα της.
16. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι γραπτές και θα καταγράφονται
από τη Γραμματέα σε ειδικό βιβλίο πρακτικών το οποίο θα ονομάζεται «Βιβλίο
πρακτικών και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου» και το οποίο θα
φυλάττεται εις τα γραφεία του Συνδέσμου ή σε ηλεκτρονική μορφή υπ’ ευθύνη
της Γραμματέα.
17. Το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισμό του Συνδέσμου.
Το οικονομικό έτος του Συνδέσμου θα λήγει την 31η ημέρα του Δεκεμβρίου κάθε
έτους. Σε περίπτωση εξόδων τα οποία δε προβλέπονται εις τον προϋπολογισμό,
θα πρέπει να υπάρχει σχετική απόφαση εξουσιοδότησης του Διοικητικού
Συμβουλίου.
18. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν την υποχρέωση να τηρούν λογιστικά
βιβλία, στα οποία να καταχωρούνται όλες οι πράξεις όλων των δοσοληψιών του
Συνδέσμου και να καταρτίζουν στο τέλος κάθε οικονομικού έτους λογαριασμούς.
19. Οι λογαριασμοί του Συνδέσμου στις περιπτώσεις που τα έσοδα υπερβαίνουν το
ποσό των €40.000- ελέγχονται από εγκεκριμένο ελεγκτή. Σε περίπτωση που τα
έσοδα είναι λιγότερα των €40.000- τότε ο έλεγχος δύναται να διενεργείται από
λογιστή ή άλλο αρμόδιο που θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.
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20. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου υποχρεούται να τηρεί πλήρως
ενημερωμένο μητρώο των μελών του, το οποίο επικαιροποιείται τουλάχιστον
μία φορά το χρόνο και είναι διαθέσιμο προς επιθεώρηση από τον Έφορο και
για οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον.
21. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση ύπαρξης κωλύματος ή
σύγκρουσης συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένης και της συγγένειας εξ αίματος
και συγγένειας εξ αγχιστείας, οφείλουν να εξαιρούνται.
22. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να οργανώνει επιτροπές από Μέλη του
Συνδέσμου προς το σκοπό, την υποστήριξη, προαγωγή και ενθάρρυνση
των δραστηριοτήτων και εργασιών του Συνδέσμου.
Η. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
1. Το παρόν Καταστατικό τροποποιείται από την έκτακτη και τακτική Γενική Συνέλευση
με πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων Μελών. Ειδικά όμως για την
τροποποίηση των σκοπών του Συνδέσμου απαιτείται η ομόφωνη γνώμη όλων των
Μελών του Συνδέσμου που συμμετέχουν στη Συνέλευση. Οιαδήποτε τροποποίηση
χρήζει της εγκρίσεως του Υπουργού Οικονομικών.
2. Οποιαδήποτε τροποποίηση του καταστατικού καταχωρείται στο Μητρώο του Εφόρου
εντός 30 ημερών από τη ψήφιση της.
Θ. ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
1. Ο Σύνδεσμος λύεται κατόπι σχετικού Διατάγματος του Δικαστηρίου ή με απόφαση
της έκτακτης ή τακτικής Γενικής Συνέλευσης παρουσία του 51% των τακτικών και
ταμειακώς εντάξει Μελών, η δε απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών
τετάρτων (3/4) των Μελών του Συνδέσμου.
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2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να θέσει προς έγκριση από τη Γενική
Συνέλευση τον τρόπο λύσης και εκκαθάρισης του Συνδέσμου.
3. Εις περίπτωση διάλυσης του Συνδέσμου, η περιουσία του θα περιέρχεται σε
άλλα εγκεκριμένα δια τους σκοπούς του άρθρου 9(1)(στ) του Περί Φορολογίας
του Εισοδήματος Νόμου, Φιλανθρωπικά Ιδρύματα ή σε Κρατική Υπηρεσία.
Ι. ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Ο Σύνδεσμος χρησιμοποιεί σφραγίδα που φέρει τις λέξεις “EUROPA DONNA
ΚΥΠΡΟΥ”.
Κ. ΝΟΜΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ
Ο Σύνδεσμος θα αντιπροσωπεύεται τόσο εξωδίκως όσο και δικαστικώς δια του
Προέδρου αυτού.
Λ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν λαμβάνουν οποιαδήποτε αμοιβή για τις
δραστηριότητες

τους,

πλην

τυχόν

λογικών

εξόδων

που

κατέβαλαν

συμπεριλαμβανομένης και αμοιβής τους που αντιστοιχεί σε ερευνητικά ή άλλα
χρηματοδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα από τρίτους φορείς προγράμματα,
αφού προσκομίσουν τα αναγκαία αποδεικτικά. Αμοιβή λαμβάνουν μόνον τα
πρόσωπα τα οποία διορίζονται ως έμμισθο προσωπικό του Συνδέσμου.
2. Εντός της πρώτης τριμηνίας κάθε έτους θα γνωστοποιούνται στον Έφορο:
(1) Αριθμητικά τυχόν διαγραφές μελών και εγγραφές νέων μελών οι οποίες
έγιναν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους.
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(2) Σε περίπτωση που επήλθαν αλλαγές, τα εν ενεργεία μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου με τα αντίστοιχα αξιώματα τους και τα στοιχεία επικοινωνίας
τους και,
(3) Κατά πόσον το προηγούμενο έτος, πραγματοποιήθηκε ο ελάχιστος αριθμός
ετήσιων γενικών συνελεύσεων που ορίζει το καταστατικό, καθώς επίσης
τυχόν αλλαγή διεύθυνσης του Συνδέσμου ή των στοιχείων επικοινωνίας
αμέσως μόλις επέλθει η αλλαγή.
3. Όταν τα μέλη του Συνδέσμου μειωθούν κάτω των είκοσι (20) θα πρέπει να
ενημερώνεται ο Έφορος το αργότερο εντός ενός μηνός.
4. Οι ελεγμένοι λογαριασμοί του Συνδέσμου υποβάλλονται στον Έφορο το αργότερο
μέχρι τις 31 Ιουλίου εκάστους έτους.
5. Οιονδήποτε ζήτημα δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό, αποφασίζεται από
το Διοικητικό Συμβούλιο. Εις περίπτωση αδυναμίας του Διοικητικού Συμβουλίου να
το αποφασίσει τότε το ζήτημα παραπέμπεται σε έκτακτη ή τακτική Γενική Συνέλευση.
6. Όπου εις το παρόν Καταστατικό γίνεται αναφορά εις το θηλυκό γένος σε σχέση με
την κατοχή θέσης εις το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου τούτο δύναται να
διεβασθεί ότι περιλαμβάνει και το αρσενικό εις περίπτωση που άρρεν μέλος του
Συνδέσμου τύχει να κατέχει κατά τον ουσιώδη χρόνο τη σχετική θέση.
Το παρόν καταστατικό τροποποιήθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,
ημερομηνίας 23 Νοεμβρίου 2019.
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