ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΒΑΤΥΛΗΣ»

ΑΡΘΡΟ 1. ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ
(1) Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία «Ταµείο Κοινωνικής Ευηµερίας
ΒΑΤΥΛΗΣ», το οποίο στο εξής θα ονοµάζεται «Ταµείο».

(2) Το Ταµείο ιδρύθηκε την 17ην Φεβρουαρίου 2009, σύµφωνα µε απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης των µελών του και µε βάση τον «Περί Σωµατείων και
Ιδρυµάτων Νόµο». Το παρόν Καταστατικό εγκρίθηκε στη Γενική Συνέλευση των
µελών στις 17 Φεβρουαρίου 2009.

ΑΡΘΡΟ 2. ΕΡΜΗΝΕΙΑ
Στο παρόν Καταστατικό, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική έννοια,
«Δικαστήριο» σηµαίνει το αρµόδιο επαρχιακό δικαστήριο µέσα στα όρια της τοπικής
αρµοδιότητας του οποίου βρίσκεται η έδρα του Ταµείου.
«Έφορος» σηµαίνει το πρόσωπο που διορίζει το Υπουργικό Συµβούλιο για εγγραφή
σωµατείων και ιδρυµάτων.
«Κανονισµοί» σηµαίνει οποιοδήποτε κανονισµό, που εξεδόθη κατ’ εξουσιοδότηση
του «Περί Σωµατείων και Ιδρυµάτων Νόµου».
«Νόµος» σηµαίνει τον «Περί Σωµατείων και Ιδρυµάτων Νόµο».
«Μέλος» σηµαίνει οποιοδήποτε άτοµο που εγγράφεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 8.
«Μητρώο» σηµαίνει το βιβλίο στο οποίο εγγράφονται τα σωµατεία και ιδρύµατα µε
βάση τον «Περί Σωµατείων και Ιδρυµάτων Νόµο».

ΑΡΘΡΟ 3: ΕΔΡΑ
Η έδρα του Ταµείου είναι στο χωριό Βατυλή της Επαρχίας Αµµοχώστου. Προσωρινά
και εφόσον συνεχίζεται η κατοχή της έδρας του σωµατείου από τα Τουρκικά
στρατεύµατα κατοχής και ο εκτοπισµός των µελών του, έδρα του σωµατείου είναι
στην οδό Αγίου Βασιλείου αρ 5, Συνοικισµός Μακάριος Γ΄, Λάρνακα.

ΑΡΘΡΟ 4: ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
(1) Η µετουσίωση σε πράξη της αγάπης των κατοίκων της Βατυλής και εκτιµητών

του έργου του Ταµείου για τον πάσχοντα συνάνθρωπό τους µε πράξεις
φιλανθρωπίας και αγαθοεργιών.

(2) Η παροχή οικονοµικής βοήθειας και η ηθική και ψυχολογική στήριξη σε
πρόσφυγες εκ Βατυλής για ανάγκες που προέρχονται από προβλήµατα υγείας,
όπως π.χ. η κάλυψη νοσηλίων, εξόδων µετάβασης στο εξωτερικό για θεραπεία
από σοβαρής µορφής ασθένειες, η ανακούφιση από οικονοµική δυσπραγία λόγω
αδυναµίας για εργασία, καθώς επίσης και η οικονοµική βοήθεια υπό µορφή
υποτροφίας εκεί όπου θεωρείται απαραίτητο.

(3) Επιδιώκει την ανάπτυξη των σχέσεων και την τακτική επικοινωνία µεταξύ των
µελών του γι’ ανταλλαγή απόψεων και ιδεών για προαγωγή ζητηµάτων που
αφορούν το Ταµείο.

(4) Διαθέτει οικονοµικούς πόρους, τους οποίους χρησιµοποιεί για την υποβοήθηση
και προαγωγή του έργου του και τους οποίους εξασφαλίζει, όπως προνοείαι από
το Καταστατικό του.

(5) Συνεργάζεται στενά µε Κυβερνητικά Τµήµατα και όλα τα σωµατεία, οργανώσεις
για κοινωφελή έργα προς όφελος όλης της Κοινότητας και για την επίτευξη των
στόχων και των σκοπών που καθορίζονται στο παρόν Καταστατικό.

(6) Λαµβάνει οποιαδήποτε άλλα µέτρα για επίτευξη των σκοπών του.

ΑΡΘΡΟ 5: ΜΕΣΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ
Για την επίτευξη των σκοπών του το Ταµείο θα έχει το δικαίωµα να προβαίνει στις
πιο κάτω ενέργειες:
(1) Την ίδρυση ταµείου/ταµείων
(2) Τη σύναψη δανείου/δανείων.
(3) Τη διοργάνωση εράνων ή άλλων παρόµοιων εκδηλώσεων για συλλογή χρηµάτων
για την υλοποίηση των σκοπών του.
(4) Τη διοργάνωση συγκεντρώσεων, διαλέξεων, εκδροµών, κινηµατογραφικών και
θεατρικών παραστάσεων, αθλητικών, καλλιτεχνικών, πολιτιστικών και άλλων

εκδηλώσεων.

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΟΡΟΙ
Οι πόροι του Ταµείου προέρχονται από:
(1) Το δικαίωµα εγγραφής µέλους, που καθορίζεται από την Ετήσια Γενική
Συνέλευση µετά από εισήγηση του Διοικητικού Συµβουλίου και η οποία δε θα
είναι κατώτερη από Ευρώ 10.00.
(2) Από την ετήσια συνδροµή των µελών η οποία θα αποφασιστεί στη Γενική
Συνέλευση.
(3) Εισφορές, δωρεές, εράνους, κληροδοτήµατα, το προϊόν διαφόρων εκδηλώσεων
και παραστάσεων και οποιοδήποτε άλλο εισόδηµα, που περιέρχεται νόµιµα στο
Ταµείο.

ΑΡΘΡΟ 7: ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
(1) Τα Κεφάλαια του Ταµείου µπορούν να ξοδεύονται σύµφωνα µε τις αποφάσεις του
Διοικητικού Συµβουλίου για τη λειτουργία του Ταµείου και την επιτυχία των
σκοπών του, όπως αυτοί περιέχονται στο παρόν Καταστατικό.

(2) Αιτήσεις για χορήγηση οικονοµικής ή υλικής βοήθειας πρέπει να υποβάλλονται
γραπτώς στο Διοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου από το ενδιαφερόµενο πρόσωπο
ή στενό συγγενικό ή φιλικό πρόσωπό του ή από οποιοδήποτε µέλος του Ταµείου.

(3) Στην αίτηση θα πρέπει να αναφέρονται το ύψος και οι λόγοι της αιτούµενης
οικονοµικής βοήθειας, καθώς και η οικογενειακή και κοινωνικοοικονοµική
κατάσταση των αιτητών.

(4) Της απόφασης για χορήγηση της οικονοµικής ή υλικής ή άλλης βοήθειας θα
πρέπει να προηγείται σχετική έρευνα για να διαπιστώνεται το βάσιµο της
ανάγκης. Η απόφαση για παροχή της βοήθειας θα πρέπει να καταχωρείται στα
πρακτικά του Διοικητικού Συµβουλίου και να είναι δεόντως αιτιολογηµένη.

ΑΡΘΡΟ 8: ΜΕΛΗ
(1) Μέλη του Ταµείου µπορούν να είναι πρόσωπα που ασπάζονται τους σκοπούς και
τις επιδιώξεις του καθώς επίσης και εκπρόσωποι των σωµατείων, οργανώσεων και

άλλων οργανωµένων συνόλων της Βατυλής.
(2) Μέλος του Ταµείου εγγράφεται µετά από αίτησή του και σύστασή του από τρία
(3) ενεργά µέλη του Ταµείου και έγκρισή του από το Διοικητικό Συµβούλιο, κατά
απλή πλειοψηφία.
(3) Για να µπορεί κάποιος να γίνει Μέλος, οφείλει να είναι λευκού ποινικού µητρώου
και να µην ανήκει σε άλλο οργανωµένο σύνολο που αντιστρατεύεται τους
σκοπούς του Ταµείου.
(4) Το Ταµείο τηρεί µητρώο µελών.

ΑΡΘΡΟ 9: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Κάθε µέλος έχει ο δικαίωµα:
(1) Να εκλέγει και να εκλέγεται
(2) Να ασκεί έλεγχο στη διοίκηση και διαχείριση του Ταµείου µέσω των
νενοµισµένων διαδικασιών
(3) Να υποβάλλει θέµατα για µελέτη στο Διοικητικό Συµβούλιο και στη Γενική
Συνέλευση, τουλάχιστον 7 µέρες προηγουµένως
(4) Να λαµβάνει µέρος στις διάφορες εκδηλώσεις του Ταµείου

ΑΡΘΡΟ 10: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
(1) Τα µέλη οφείλουν να συµµορφώνονται στις πρόνοιες του παρόντος
Καταστατικού, του Νόµου και των Κανονισµών και προς τις αποφάσεις των
Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συµβουλίου

(2) Στην περίπτωση κατά την οποία µέλος ενεργεί κατά παράβαση των προνοιών του
Νόµου και του Καταστατικού ή κατά τρόπο αντίθετο µε τα συµφέροντα του
Ταµείου, υπόκειται, µετά από επισταµένη εξέταση της υπόθεσής του από το
Διοικητικό Συµβούλιο, το οποίο οφείλει να του παράσχει την ευκαιρία
υπεράσπισής του, στις πιο κάτω ποινές:
(α) Παρατήρηση
(β) Αποβολή, η οποία πρέπει να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση µε απλή
πλειοψηφία.
(3) Μέλος που αποχωρεί ή αποβάλλεται από το Ταµείο, δεν έχει κανένα δικαίωµα

στην περιουσία του Ταµείου και δεν απαλλάσσεται των οφειλών του προς αυτό.

(4) Μέλος που αποχωρεί ή αποβάλλεται, στερείται όλων των ωφεληµάτων και
δικαιωµάτων του, αλλά µπορεί να επανεγγραφεί κατόπιν απόφασης της Γενικής
Συνέλευσης και καταβολής νέου δικαιώµατος εγγραφής µέλους.

ΑΡΘΡΟ 11: ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τα όργανα της διοίκησης του Ταµείου είναι:
(1) Η Γενική Συνέλευση
(2) Το Διοικητικό Συµβούλιο
ΑΡΘΡΟ 12: ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
(1) Η Ετήσια Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Ταµείου. Αυτή
συνέρχεται κάθε έτος το µήνα Μάρτιο σε ηµεροµηνία που ορίζεται από το
Διοικητικό Συµβούλιο ή σε περίπτωση µη σύγκλησή της, όταν το ζητήσει το 1/5
των µελών µε έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συµβούλιο στην οποία
αναγράφονται τα θέµατα που θα συζητηθούν. Αν η αίτηση των µελών δε γίνει
δεκτή από τη διοίκηση, τα µέλη αυτά µπορούν να ζητήσουν, µε αίτησή τους προς
τον Έφορο, τη σύγκληση της Συνέλευσης, οπότε ο Έφορος µπορεί, αν το κρίνει
σκόπιµο, να εξουσιοδοτήσει τα µέλη αυτά να συγκαλέσουν τη Συνέλευση,
ρυθµίζοντας και το θέµα της προεδρίας της.

(2) Στην ηµερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης περιλαµβάνονται, εκτός άλλων,
απαραιτήτως τα εξής θέµατα:
(α) Έκθεση των πεπραγµένων του χρόνου που έληξε, από τον Πρόεδρο του
Διοικητικού Συµβουλίου
(β) Εξελεγµένη οικονοµική κατάσταση και ισολογισµός από τον Ταµία, µαζί µε την
έκθεση πεπραγµένων
(γ) Εκλογή νέου Διοικητικού Συµβουλίου

(3) Η Γενική Συνέλευση των µελών του Ταµείου, ως το ανώτατο όργανό του, µπορεί
να πάρει αποφάσεις πάνω σε οποιοδήποτε ζήτηµα, νοουµένου ότι οι αποφάσεις
αυτές δεν αντίκεινται στο Νόµο, στους Κανονισµούς και στο Καταστατικό.

Η εγγραφή θεµάτων γίνεται από το Διοικητικό Συµβούλιο, ο οποίο υποχρεούται
να ενηµερώσει τα µέλη για τη θεµατολογία της Γενικής Συνέλευσης πινακίου µε
αναφορά στη θεµατολογία καθώς και στους εισηγητές.

Θέµατα, µπορούν να εγγράψουν και τα µέλη, αυτό όµως πρέπει να γίνεται ως
αναφέρεται στο άρθρο 9 (3) ανωτέρω.

(4) Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να γνωστοποιείται σε όλα τα µέλη 10
τουλάχιστον µέρες νωρίτερα, µε γραπτή πρόσκληση στην οποία να καθορίζεται
το µέρος, η µέρα, η ώρα και η ηµερήσια διάταξη.

(5) Η ετήσια Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, αν παρευρίσκονται τα µισά
τουλάχιστο µέλη συν ένα, νοουµένου ότι έχουν τακτοποιήσει τις οικονοµικές τους
υποχρεώσεις και παίρνει αποφάσεις, εκτός από τις περιπτώσεις που προνοείται
ειδικά από το Καταστατικό, µε πλειοψηφία των παρόντων. Αν δεν υπάρχει
απαρτία, η Γενική Συνέλευση αναβάλλεται για µισή ώρα και θεωρείται ότι
βρίσκεται σε απαρτία, οσαδήποτε µέλη και αν είναι παρόντα.

(6) Ο Πρόεδρος του Ταµείου κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της Γενικής
Συνέλευσης και την καλεί να εκλέξει τριµελές Προεδρείο, που θα κατευθύνει τη
διεξαγωγή των εργασιών της. Τα µέλη του Προεδρείου δε θα µπορούν να είναι
υποψήφιοι για εκλογή στο Διοικητικό Συµβούλιο.

(7) Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε πλειοψηφία των παρόντων µελών του Ταµείου. Σε
περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος του Προεδρείου έχει τη νικώσα ψήφο.

(8) Η ψηφοφορία πάνω σε κάθε θέµα διεξάγεται µε ανάταση του χεριού, εκτός αν το
1/3 των παρόντων µελών ζητήσει όπως αυτή διεξαχθεί µε µυστική ψηφοφορία. Η
εκλογή του Διοικητικού Συµβουλίου γίνεται µε µυστική ψηφοφορία.

ΑΡΘΡΟ 13: ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
(1) Οι έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται:

(α) Από το Διοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου

(β) Ύστερα από έγγραφη αίτηση του 1/5 των µελών στην οποία θα αναφέρονται
οι λόγοι και τα θέµατα της σύγκλησης. Το Διοικητικό Συµβούλιο έχει υποχρέωση
να συγκαλέσει την έκτακτη Γενική Συνέλευση µέσα σε 15 µέρες από τη λήψη της
αίτησης.

(2) Η έκτακτη Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όπως προνοείται στο άρθρο
12 (5) πιο πάνω.

(3) Κατά την έκτακτη Γενική Συνέλευση συζητιούνται µόνο τα θέµατα που είναι
γραµµένα στην ηµερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 14: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
(1) Το Ταµείο διοικείται από Διοικητικό Συµβούλιο που εκλέγεται από και µεταξύ
των µελών του κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση.

(2) Ο αριθµός των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου θα είναι από εννέα (9) µέχρι
είκοσι (20) όπως αποφασίζει η ετήσια Γενική Συνέλευση. Ex officio µέλη είναι
πάντοτε ο Κοινοτάρχης της Βατυλής, οι δυο (2) Πρόεδροι των Σωµατείων/Συλλόγων
της Βατυλής, δηλ. του ΑΣΟΒ και της Οµόνοιας και οι ιερείς που κατάγονται από την
Βατυλή. Τα υπόλοιπα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου θα εκλέγονται από την
Γενική Συνέλευση.

(3) Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου συνέρχονται αµέσως µετά την εκλογή τους
και εκλέγουν µεταξύ τους τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραµµατέα, τον
Βοηθό Γραµµατέα, τον Ταµία και Μέλη του Διοικητικού Συµβουλίου. Τα ex officio
µέλη έχουν το δικαίωµα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι όπως και όλοι οι άλλοι
Σύµβουλοι, για όλες τις θέσεις του Διοικητικού Συµβουλίου.

(4) Το Διοικητικό Συµβούλιο εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης,
διαχειρίζεται και διευθύνει το Ταµείο και λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για την
επίτευξη των σκοπών του. Συνέρχεται σε τακτική συνεδρία µια φορά κάθε δυο

µήνες και έκτακτα, όταν ο Πρόεδρος ή το ήµισυ των µελών του κρίνουν ότι αυτό
είναι αναγκαίο.

(5) Το Διοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τα µισά µέλη
του συν ένα, παίρνει αποφάσεις κατά πλειοψηφία και, όταν υπάρχει ισοψηφία, ο
Πρόεδρος έχει τη νικώσα ψήφο.

(6) Κηρύττει κενή τη θέση οποιοδήποτε µέλους του το οποίο παραιτείται, παύεται ή
απουσιάζει αδικαιολόγητα για τρεις συνεδρίες και διορίζει οποιοδήποτε µέλος του
Ταµείου στη θέση που έχει κενωθεί, µε προτεραιότητα στους τυχόν επιλαχόντες.

(7) Θέση µέλους του Διοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου χηρεύει αυτόµατα όταν
αυτό
· πεθάνει,
· δώσει γραπτώς την παραίτησή του,
· καταστεί φυσικά ή διανοητικά ανίκανο,
· καταδικαστεί για αδίκηµα ατιµωτική ή ηθικής αισχρότητας,
· αποβληθεί από το Σωµατείο σύµφωνα µε το Άρθρο 10 (2) β του Καταστατικού.

(8) Η θητεία του Διοικητικού Συµβουλίου είναι διετής.

ΑΡΘΡΟ 15: ΠΡΟΕΔΡΟΣ
(1) Πρόεδρος του Ταµείου θα εκλέγεται από το Διοικητικό Συµβούλιο.

(2) Ο Πρόεδρος προεδρεύει και κατευθύνει τις εργασίες των συνεδριών του
Διοικητικού Συµβουλίου, εποπτεύει τη λειτουργία του Ταµείου, είναι επικεφαλής
των υπηρεσιών του και συνυπογράφει µε το Γραµµατέα κάθε έγγραφο και µε τον
Ταµία τις επιταγές και την ετήσια ταµιακή κατάσταση. Συγκαλεί µε το Γραµµατέα
τις συνεδρίες του Διοικητικού Συµβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 16: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο Αντιπρόεδρος βοηθά τον Πρόεδρο στην εκτέλεση ων καθηκόντων του και τον
αναπληρώνει, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, µε τις ίδιες εξουσίες και δικαιώµατα.

ΑΡΘΡΟ 17: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
(1) Ο Γραµµατέας τηρεί τα πιο κάτω:
(α) Φακέλους αλληλογραφιας.
(β) Βιβλίο ή αρχείο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συµβουλίου και της
Εκτελεστικής Επιτροπής.
(γ) Βιβλίο ή αρχείο πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων
(2) Ο Γραµµατέας συγκαλεί µε τον Πρόεδρο τις Γενικές Συνελεύσεις και τις
συνεδρίες του Διοικητικού Συµβουλίου, διεξάγει την αλληλογραφία, τηρεί µητρώο
µελών και αρχείο, αποστέλλει πρόσκληση και πρακτικά στα Μέλη του Διοικητικού
Συµβουλίου, φυλάττει τη σφραγίδα και συνυπογράφει µε τον Πρόεδρο κάθε
έγγραφο.

ΑΡΘΡΟ 18: ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο Βοηθός Γραµµατέας βοηθά το Γραµµατέα στην εκτέλεση των καθηκόντων του και
τον αναπληρώνει, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, µε τις ίδιες εξουσίες και δικαιώµατα.

ΑΡΘΡΟ 19: ΤΑΜΙΑΣ
(1) Ο Ταµίας τηρεί βιβλίο ταµείου στο οποίο καταχωρεί τακτικά και µε ακρίβεια όλες
τις εισπράξεις και πληρωµές του Ταµείου. Εισπράττει χρήµατα µε βάση το
διπλότυπο αποδείξεων και κάνει πληρωµές σύµφωνα µε τις αποφάσεις του
Διοικητικού Συµβουλίου.

(2) Τηρεί βιβλίο περιουσίας και αρχεία για όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Ταµείου.

(3) Καταθέτει σε Τράπεζα της έγκρισης του Διοικητικού Συµβουλίου κάθε ποσό που
υπερβαίνει τα €20,00 και αποσύρει χρήµατα µε τη συνυπογραφή του Προέδρου
και απόφασης του Διοικητικού Συµβουλίου κατά πλειοψηφία.

(4) Παρέχει λεπτοµέρειες για την οικονοµική κατάσταση του Ταµείου στη Γενική
Συνέλευση και το Διοικητικό Συµβούλιο, καθώς επίσης και στους ελεγκτές, κάθε
φορά που θα του ζητηθεί.

(5) Συνυπογράφει µαζί µε τον Πρόεδρο την ετήσια ταµιακή κατάσταση.

ΑΡΘΡΟ 20: ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(1) Η εκλογή του Διοικητικού Συµβουλίου διεξάγεται µετά την έγκριση της έκθεσης
πεπραγµένων, την οικονοµική έκθεση και την εκλογή των ελεγκτών από την
ετήσια Γενική Συνέλευση.

(2) Ο Πρόεδρος του Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης ζητά από τα µέλη την
υποβολή υποψηφιοτήτων. Αν ο αριθµός των υποψηφίων είναι ίσος µε τον αριθµό
που ορίζει το άρθρο 14(2), αυτοί ανακηρύσσονται ως εκλεγέντες. Αν ο αριθµός
είναι µεγαλύτερος, τότε διεξάγεται ψηφοφορία.

(3) Σε περίπτωση διεξαγωγής ψηφοφορίας για εκλογή Διοικητικού Συµβουλίου, χρέη
Εφορευτικής Επιτροπής ασκεί το Προεδρείο. Ο Γραµµατέας µε βάση το µητρώο
µελών, δίδει σε κάθε µέλος που έχει δικαίωµα ψήφου ένα ψηφοδέλτιο που φέρει
τη σφραγίδα του Σωµατείου ή την υπογραφή του Προέδρου της Γενικής
Συνέλευσης. Κάθε µέλος πρέπει να γράψει πάνω στο ψηφοδέλτιο του αριθµό
ονοµάτων υποψηφίων ίσο µε τον αριθµό των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου
και να το ρίξει στην κάλπη.

(4) Μετά το τέλος της ψηφοφορίας γίνεται η διαλογή και καταµέτρηση των ψήφων
από την Εφορευτική Επιτροπή. Οι υποψήφιοι που θα εξασφαλίσουν το
µεγαλύτερο αριθµό ψήφων, ανακηρύσσονται ως εκλεγέντες. Σε περίπτωση
ισοψηφίας η απόφαση λαµβάνεται µε κλήρο. Σε περίπτωση ένστασης αποφασίζει
η Εφορευτική Επιτροπή.

(5) Τα ονόµατα των υποψηφίων και το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας καταχωρούνται
στο βιβλίο των πρακτικών και υπογράφονται από το Προεδρείο της Γενικής
Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 21: ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΑΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
Με την υπόδειξη του Διοικητικού Συµβουλίου, η Γενική Συνέλευση αναθέτει σε
αδειούχο ελεγκτικό οίκο τον έλεγχο των λογαριασµών του Ταµείου και την υποβολή
σχετικής έκθεσης προς την επόµενη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 22: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
(1) Η τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού αποφασίζεται από Γενική Συνέλευση
που συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συµβούλιο ή µετά
από αίτηση του 1/3 των µελών, απευθύνεται προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού
Συµβουλίου και συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση η οποία διαλαµβάνει τις
προτεινόµενες τροποποιήσεις. Στη γραπτή πρόσκληση προς τα µέλη θα πρέπει να
περιλαµβάνονται η µέρα, η ώρα και ο τόπος της Συνέλευσης, οι προτεινόµενες
τροποποιήσεις και αιτιολογική έκθεση.

(2) Η Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τα
µισά από τα µέλη που έχουν δικαίωµα ψήφου συν ένα και ψηφίσουν υπέρ
τροποποίησης τα τρία τέταρτα των παρόντων.

(3) Για λήψη απόφασης για αλλαγή των σκοπών του Ταµείου, απαιτείται η συναίνεση
των τριών τετάρτων (3/4) των µελών του.

(4) Κάθε τροποποίηση του Καταστατικού ισχύει από την καταχώρηση της στο
Μητρώο, η οποία γίνεται ύστερα από αίτηση του Διοικητικού Συµβουλίου που
υποβάλλεται µέσα σε είκοσι µια µέρες από την ψήφισή της.

ΑΡΘΡΟ 23: ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Για κάθε ζήτηµα που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, το Νόµο και τους
Κανονισµούς, αποφασίζει το Διοικητικό Συµβούλιο µε δικαίωµα έφεσης στη Γενική
Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 24: ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ
Το Ταµείο αντιπροσωπεύεται σε οποιοδήποτε Δικαστήριο, Αρχή ή Σώµα, από τον
Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραµµατέα, τον Ταµία ή άλλο πρόσωπο, που θα
ορίσει το Διοικητικό Συµβούλιο. Πρόσωπο, το οποίο αντιπροσωπεύει το Ταµείο,
όπως αναφέρεται στο παρόν άρθρο, το δεσµεύει µε την υπογραφή του, εφόσον
ενεργεί µέσα στα όφια της εξουσίας του.

ΑΡΘΡΟ 25: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ
Δικαίωµα ψήφου έχει κάθε µέλος που έχει καταβάλει το δικαίωµα εγγραφής µέλους
και την ετήσια συνδροµή του µέχρι την ηµεροµηνία διεξαγωγής των εργασιών της
ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Νοείται ότι η ψηφοφορία γίνεται πάντοτε
αυτοπροσώπως.

ΑΡΘΡΟ 26: ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Το Ταµείο έχει σφραγίδα που φέρει γύρω της την επωνυµία του και το έτος ιδρύσεώς
του.

ΑΡΘΡΟ 27: ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
(1) Το Ταµείο διαλύεται, αν τα µέλη του µειωθούν σε λιγότερα από είκοσι.

(2) Το Ταµείο διαλύεται επίσης, αν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, που
συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συµβούλιο µετά από
αίτηση του 1/3 των µελών προς τον Πρόεδρο. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται
από αιτιολογική έκθεση.

(3) Η απόφαση για διάλυση λαµβάνεται έγκυρα, όταν παρευρίσκονται κατά τη Γενική
Συνέλευση τα µισά από τα µέλη που έχουν δικαίωµα ψήφου συν ένα και
ψηφίσουν υπέρ της διάλυσης τα τρία τέταρτα των παρόντων.

(4) Όταν το Ταµείο για οποιοδήποτε λόγο διαλυθεί, περιέρχεται σε κατάσταση
εκκαθάρισης, που γίνεται από το Διοικητικό Συµβούλιο. Μετά την πληρωµή των
χρεών του Ταµείου και την εκποίηση των κινητών και ακίνητων του ενεργητικού
του, το καθαρό κεφάλαιο που αποµένει περιέρχεται στην Κοινότητα Βατυλής που
αντιπροσωπεύεται από το Εκλελεγµένο Κοινοτικό Συµβούλιο για να
χρησιµοποιηθεί για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
Η περιουσία του Ταµείου κατά τη στιγµή της έγκρισης του παρόντος καταστατικού
θα αποτελείται από τα έσοδα που θα εισπραχθούν από τα ιδρυτικά µέλη ως δικαίωµα
εγγραφής µέλους.

Το παρόν καταστατικό εγκρίνεται από τη Συστατική Συνέλευση και υπογράφεται από
τα ακόλουθα 21 ιδρυτικά µέλη:
1. Αντώνης Χ’’ Σάββας
2. Άκης Κωµοδρόµος
3. Σταύρος Κωµοδρόµος
4. Σπύρος Σπύρου
5. Γιώργος Χ’’ Σάββας
6. Ανδρέας Κάττος
7. Χριστάκης Πατσαλίδης
8. Ανδρέας Βύρας
9. Γιάννης Γαβριήλ
10. Ανδρέας Λεωνίδου
11. Ανδρέας Παπακώστας
12. Ανδρέας Παύλου
13. Χρίστος Σιακκαλής
14. Βάσος Χατζηγέρου

(αποβιώσας)

15. Γεώργιος Σταύρου
16. Κώστας Κουκκουρής
17. Κούλα Παρασκευά
18. Παναγιώτης Συρίµης
19. Χρίστος Φυσέντζου
20. Ανδρέας Παφίτης
21. Ευάγγελος Παφίτης

Λάρνακα, 17 Φεβρουαρίου 2009

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1972
Εµείς οι κάτωθι υποφαινόµενοι αποδεχόµαστε και υπογράφουµε το καταστατικό του
Σωµατείου «Ταµείο Κοινωνικής Ευηµερίας Βατυλής» µε έδρα την οδό Aγίου
Βασιλείου αρ. 5, Συνοικισµός Μακάριος Γ’ Λάρνακα.
Σηµείωση: Οι σελίδες αυτές αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του καταστατικού του
Σωµατείου. Αν τα µέλη που θα υπογράψουν είναι περισσότερο των 20 να
χρησιµοποιηθεί και δεύτερο ή και τρίτο έντυπο.

Α/Α Ονοµατεπώνυµο Διεύθυνση Τηλέφωνο Υπογραφή
1. Αντώνης Χ’’ Σάββας
2. Άκης Κωµοδρόµος
3. Σταύρος Κωµοδρόµος
4. Σπύρος Σπύρου
5. Γιώργος Χ’’ Σάββας
6. Ανδρέας Κάττος
7. Χριστάκης Πατσαλίδης
8. Ανδρέας Βύρας
9. Γιάννης Γαβριήλ
10. Ανδρέας Λεωνίδου
11. Ανδρέας Παπακώστας
12. Ανδρέας Παύλου
13. Χρίστος Σιακαλλής
14. Βάσος Χ’’ Γέρου Αποβιώσας
15. Γεώργιος Σταύρου
16. Κώστας Κουκκουρής
17. Κούλα Παρασκευά
18. Παναγιώτης Συρίµης
19. Χρίστος Φυσέντζου
20. Ανδρέας Παφίτης
21. Ευάγγελος Παφίτης

