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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ASSOCIATION OF FORMER INTERNATIONAL CIVIL SERVANTS (AFICS) – CYPRUS
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ)
(υιοθετήθηκε από την Συστατική Συνέλευση την Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012)
Άρθρο 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ιδρύεται ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – Κύπρου, που
στο εξής θα αναφέρεται ως ο Σύνδεσμος ή AFICS – CYPRUS
Η γλώσσα διεξαγωγής εργασιών του Συνδέσμου θα είναι η Αγγλική γλώσσα.
Ο Σύνδεσμος, προκειμένου να αναγνωρισθεί από, και να είναι μέλος της, θα υποβάλει αίτηση στην
Ομοσπονδία Συνδέσμων των Πρώην Διεθνών Δημόσιων Υπαλλήλων (FAFICS).
Άρθρο 2. ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ
Ο Σύνδεσμος ιδρύεται στην Λευκωσία και έδρα ορίζεται η Λευκωσία Κύπρου.
Ο Σύνδεσμος είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός.
Ο Σύνδεσμος θα αντιπροσωπεύεται από τον Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής, που στο εξής θα
αναφέρεται ως ο Πρόεδρος, ή από οποιοδήποτε άλλο μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής όπως αυτό
αποφασιστεί.

-

Άρθρο 3. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ
Οι στόχοι και σκοποί του Συνδέσμου είναι:
- να υποστηρίζει και να προωθήσει τους σκοπούς, τις αρχές και τα προγράμματα του
Συστήματος των Οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών,
- να βοηθεί και να προωθεί τα συμφέροντα των μελών του, και όπου αυτό είναι εφικτό των
συζύγων/συντρόφων, όσων αφορά τα σχετικά ιδρύματα, την FAFICS και τα όργανα της
οικογένειας των ΗΕ, περιλαμβανομένου του Κοινού Συνταξιοδοτικού Ταμείου του
Προσωπικού των Η.Ε. (UNJSPF),
- να υποστηρίζει το πρώην προσωπικό του συστήματος των ΗΕ και αυτούς που πρόκειται να
συνταξιοδοτηθούν στον τομέα της σύνταξης, διευθέτησης, υγείας, φορολογίας, των
κοινωνικών ασφαλίσεων και άλλων σχετικών προβλημάτων,
- να προωθεί τις κοινωνικές σχέσεις μεταξύ του πρώην προσωπικού του Συστήματος των ΗΕ
και
- οποιοδήποτε άλλο στόχο ή σκοπό συμβατό με τους σκοπούς και τα προγράμματα του
συστήματος των Ηνωμένων Εθνών, όπως αποφασίζεται από την Εκτελεστική Επιτροπή,
να προωθεί τους σκοπούς του χωρίς διάκριση φυλής, γλώσσας, θρησκείας.
Άρθρο 4. ΜΕΛΗ
1. Μέλη του Συνδέσμου μπορεί να είναι:
- το πρώην προσωπικό και λειτουργοί των Ηνωμένων Εθνών και των θυγατρικών οργάνων αυτού,
τωνΕξειδικευμένων Υπηρεσιών, της Διεθνούς Οργάνωσησ Ατομικής Ενέργειας και των άλλων
όργάνων του Συστήματος των Ηνωμένων Εθνών και των Ιδρυμάτων του Bretton Woods,
- υφιστάμενα μέλη του προσωπικού και λειτουργοί οποιωνδήποτε από των πιο πάνω οργανισμών που
επιθυμούν να εγγραφούν,
- πρώην εμπειρογνώμονες και σύμβουλοι του Συστήματος των ΗΕ,
- ο/η σύζυγος ή σύντροφος μέλους,
- ο/η επιζών σύζυγος ή σύντροφος μέλους,
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- ο/η επιζών σύζυγος μέλος προσωπικού Οργανισμού των ΗΕ που θα είχε το δικαίωμα να εγγραφή ως
μέλος, νοουμένου ότι λαμβάνει ωφέλημα από το UNJSPF.
2. Ο Σύνδεσμος διακρίνει δύο κατηγορίες μελών: τακτικά μέλη1 και επίτιμα μέλη
3. Τα τακτικά μέλη θα καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή για να διατηρήσουν τη ιδιότητα τους ως
μέλη. Τα μέλη αυτά μπορούν να επιλέξουν να καταβάλουν, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της
συμμετοχής τους, μία πληρωμή και για όλη τη διάρκεια της συμμετοχής τους, η οποία συνεισφορά θα
ισούται 10 φορές το ποσό της ετήσιας συνδρομής. Ο επιζών σύζυγος/σύντροφος αυτού του μέλους
μπορεί να εγγραφή ως μέλος δια βίου χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε άλλης συνδρομής των
μελών.
4. Η εγγραφή τακτικού μέλους2 2 γίνεται με την συμπλήρωση και την υπογραφή αίτησης για
εγγραφή του η οποία υποβάλλεται στην Εκτελεστική Επιτροπή για έγκριση. Σε περίπτωση μη
αποδοχής, η Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει να ανατρέψει την απόφαση και να εγκρίνει την
εγγραφή.
5. Η εκτελεστική επιτροπή μπορεί να προτείνει στην Συνέλευση να αποδεχθεί πρόσωπα τα οποία
έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες προς τον Σύνδεσμο ως επίτιμα μέλη. Δεν επιβάλλεται
συνδρομή μέλους στα επίτιμα μέλη. Tα επίτιμα δεν έχουν δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Τα
επίτιμα μέλη μπορούν να παίρνουν μέρος στις συνεδριάσεις της Συνέλευσης αλλά δεν συμμετέχουν
στην ψηφοφορία οποιουδήποτε θέματος.
6. Η εκτελεστική επιτροπή διατηρεί κατάλογο μελών, το οποίο ενημερώνεται και διανέμεται στα
μέλη μέσα στο πρώτο τρίμηνο ενός ημερολογιακού έτους.
Άρθρο 5. ΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
1. Η ιδιότητα του μέλους παύει:
- με παραίτηση. Αυτό γίνεται γραπτώς δίνοντας ειδοποίηση τουλάχιστον τεσσάρων εβδομάδων και
τίθεται σε εφαρμογή στο τέλος του ημερολογιακού έτους,
- με διαγραφή εκ μέρους του Συνδέσμου. Αυτό γίνεται από την Εκτελεστική Επιτροπή όταν ένα
μέλος δεν σέβεται τις υποχρεώσεις του/της και όταν ο Σύνδεσμος δεν υποχρεούται να ανέχεται την
συμμετοχή του ως μέλους. Η απόφαση για διαγραφή μπορεί να εφεσιβληθεί στην Γενική Συνέλευση
από το ενδιαφερόμενο μέλος μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία λήψης της απόφασης για
διαγραφή. Στο μέλος κοινοποιείται το συντομότερο δυνατό γραπτώς με τους λόγους διαγραφής.
Κατά την περίοδο της έφεσης το μέλος αποβάλλεται.
2. Οποιοδήποτε μέλος που παύει να είναι μέλος κατά την διάρκεια του ημερολογιακού έτους, οφείλει
τη συνδρομή του για ολόκληρο το έτος.
Άρθρο 6. ΟΡΓΑΝΑ
Τα όργανα του Συνδέσμου είναι:
- η Συνέλευση
- η Εκτελεστική Επιτροπή και
- τέτοιες άλλες επιτροπές που η Εκτελεστική Επιτροπή δύναται να ιδρύσει από καιρό σε
καιρό.
Άρθρο 7. Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
1. Η Συνέλευση αποτελείται από όλα τα μέλη του Συνδέσμου τα οποία καταβάλλουν τις υποχρεώσεις
τους στον Σύνδεσμο. Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκαλεί ετήσια τακτική Συνέλευση γραπτώς (με
συνηθισμένο ταχυδρομείο και/η ηλεκτρονικό μήνυμα), κατά προτίμηση πριν την 1η Μαίου κάθε
ημερολογιακού έτους. Η πρόσκληση θα παρέχει πληροφορίες όσον αφορά τον τόπο, την ημερομηνία
και την ώρα καθώς και τα προς συζήτηση θέματα της προκαταρκτικής ημερήσιας διάταξης. Μέλος
που επιθυμεί να προσθέσει θέμα προς συζήτηση στην ημερήσια διάταξη θα το κοινοποιήσει στην
Εκτελεστική Επιτροπή τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν από την συνεδρία. Ο Πρόεδρος θα αναφέρει

1

Στα τακτικά μέλη περιλαμβάνονται συνταξιούχοι/δικαιούχοι οι οποίοι συμμετείχαν στην ιδρυτική συνέλευση
στις 20 Νοεμβρίου 2012 και έχουν υπογράψει την απόφαση για την ίδρυση του Συνδέσμου.
2
Οι συνταξιούχοι/δικαιούχοι οι οποίοι συμμετείχαν στην ιδρυτική συνέλευση στις 20 Νοεμβρίου 2012 και
έχουν υπογράψει την απόφαση για την ίδρυση του Συνδέσμου θεωρούνται αυτόματα τακτικά μέλη χωρίς την
υποβολή αίτησης.
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την πρόταση κατά την έναρξη της συνεδρίας και κατόπιν τούτου η συνέλευση θα αποφασίσει κατά
πόσο το θέμα θα συμπεριληφθεί ή όχι στην ημερήσια διάταξη.
2. Στο βαθμό που οι κανονισμοί και η νομοθεσία δεν προνοούν διαφορετικά, όλες οι αποφάσεις της
Συνέλευσης λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Μέλος που
εμποδίζεται στο να παραστεί σε συνεδρία δικαιούται να ψηφίσει με πληρεξούσιο έγγραφο προς μέλος
που παρίσταται. Αποκλειστικά και μόνο τα μέλη που έχουν τακτοποιήσει όλες τις οικονομικές τους
υποχρεώσεις στον Σύνδεσμο μπορούν να ψηφίσουν ή να εξουσιοδοτήσουν άλλο μέλος να πράξει
τούτο εκ μέρους τους.
3.1 Η ψηφοφορία γίνεται με ψηφοδέλτιο ή με χειροκροτήματα, ή δια βοής σύμφωνα με το άρθρο 3.2.
Για ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής απαιτείται πλειοψηφία των
δύο-τρίτων. Αν η πλειοψηφία των δύο-τρίτων δεν έχει επιτευχθεί θα λάβει χώρα δεύτερη ψηφοφορία
κατά την Συνέλευση και σε τέτοια περίπτωση απλή πλειοψηφία θα είναι ικανοποιητική.
3.2 Οι αποφάσεις της Συνέλευσης λαμβάνονται με χειροκρότημα ή δια βοής, εκτός αν μέλος που έχει
δικαίωμα ψήφου, με την υποστήριξη άλλου, ζητεί ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο.
4. Η ειδοποίηση για τακτική συνεδρία της Συνέλευσης και υποψηφιότητες (συνοδευόμενες από
σύντομα Βιογραφικά Σημειώματα) για εκλογή στην Εκτελεστική Επιτροπή θα αποστέλλονται σε όλα
τα μέλη όχι λιγότερο από τριάντα μέρες πριν τη συνεδρία. Η ετήσια έκθεση αναφορικά με τις
δραστηριότητες του Συνδέσμου, καθώς και η ετήσια οικονομική έκθεση, ο ισολογισμός και ο
προυπολογισμός για το επόμενο έτος, θα διανεμηθούν στα μέλη πριν από την ετήσια συνεδρία.
5. Η Εκτελεστική Επιτροπή μπορεί οποτεδήποτε να συγκαλεί έκτακτη συνεδρία της Συνέλευσης.
Επιπρόσθετα, η Εκτελεστική Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να συγκαλέσει έκτακτη συνεδρία της
Συνέλευσης μετά την υποβολή γραπτής αίτησης από τουλάχιστον δέκα μέλη του Συνδέσμου, οι
οποίοι έχουν τακτοποιήσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Σύνδεσμο. Η ειδοποίηση
όσον αφορά την ώρα, τον τόπο και την ημερήσια διάταξη της έκτακτης συνεδρίας αποστέλλεται σε
όλα τα μέλη τουλάχιστον δεκατέσσερις μέρες πριν από την συνεδρία.
6. Οι λειτουργίες της ετήσιας συνεδρίας της Συνέλευσης είναι:
(α) να λάβει γνώση των δραστηριοτήτων του προηγούμενου έτους και να παρέχει καθοδήγηση για τις
επόμενες δραστηριότητες,
(β) να εκλέξει την Εκτελεστική επιτροπή,
(γ) να εγκρίνει τον ισολογισμό, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τον προϋπολογισμό του
επόμενου έτους,
(δ) να εγκρίνει οποιεσδήποτε αλλαγές στις οφειλές των ετήσιων και δια βίου μελών,
(ε) να εκλέξει τον ελεγκτή,
(στ) να εγκρίνει τους Διαδικαστικούς Κανονισμούς, ή να τους αναιρέσει προσωρινά με απλή
ψηφοφορία και
(ζ) να εξετάσει οποιοδήποτε άλλο θέμα που παραπέμπει σε αυτή.
7. Ο Πρόεδρος προεδρεύει όλων των συνεδριάσεων της Συνέλευσης ή στην απουσία αυτού/ αυτής,
προεδρεύει ο Αναπληρωτής αυτού/αυτής. Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου και του
Αναπληρωτή, το αρχαιότερο μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής που είναι παρόν στην Συνέλευση θα
προεδρεύει.
8. Ο Γραμματέας θα ετοιμάσει τα πρακτικά όλων των συνεδριάσεων της Συνέλευσης. Τα πρακτικά
αυτά αποστέλλονται για ανασκόπηση στα μέλη και εγκρίνονται στην επόμενη τακτική συνεδρία.
9. Η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον δεκαπέντε μέλη που έχουν
τακτοποιήσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Σύνδεσμο. Σε περίπτωση που δεν
επιτευχθεί απαρτία ο Πρόεδρος μπορεί να αναβάλει την συνεδρία και να αρχίσει έκτακτη συνεδρία
νοουμένου ότι παρίστανται τουλάχιστον δέκα μέλη.
10. Εκτός από την εκλογή μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής και από την τροποποίηση των
κανονισμών του Συνδέσμου οι αποφάσεις της Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία μελών που
έχουν δικαίωμα ψήφου.
11. Αν η εκτελεστική επιτροπή θεωρεί ότι θέμα προς συζήτηση χρειάζεται περισσότερο χρόνο για
σκοπούς εξέτασης, μπορεί να υιοθετήσει την διαδικασία γραπτής διαβούλευσης όλων των μελών
(συνηθισμένο ταχυδρομείο και/ή ηλεκτρονικό μήνυμα).
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Άρθρο 8. Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται από τουλάχιστον πέντε αλλά όχι περισσότερο από επτά
μέλη, τα οποία εκλέγονται από όλα τα μέλη του Συνδέσμου, εκτός από τα επίτιμα μέλη ως
ακολούθως:
α) κάθε μέλος που έχει τακτοποιήσει όλες του/της οικονομικές υποχρεώσεις προς τον Σύνδεσμο
μπορεί να παρουσιάσει στον Πρόεδρο την υποψηφιότητα του/της για εκλογή στην Εκτελεστική
Επιτροπή, συνοδευόμενη από σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
β) μέλη εκλέγονται μία φορά κάθε δύο χρόνια και είναι κατάλληλα για άμεση επανεκλογή όταν η
θητεία τους λήξη, με ανώτατο όριο τρείς συνεχόμενες θητείες, κατ΄εξαίρεση, τρία μέλη της πρώτης
Εκτελεστικής Επιτροπής που έχουν εκλεγεί με ψηφοδέλτιο θα υπηρετήσουν για περίοδο τριών ετών.
γ) οι εκλογές θα διεξάγονται με μυστική ψηφοφορία αν ο αριθμός των υποψηφίων είναι μεγαλύτερος
του αριθμού για την πλήρωση θέσεων στην εκτελεστική επιτροπή. Τα ψηφοδέλτια διανέμονται προ
της ετήσιας συνεδρίας της Συνέλευσης και περιέχουν τα ονόματα που υποδεικνύονται από διμελή
επιτροπή ορισμού υποψηφίων την οποία διορίζει και προεδρεύει ο Πρόεδρος. Οι υποψήφιοι που
αποστέλλονται στην Συνέλευση είναι αυτοί που προτείνονται από την Επιτροπή Ορισμού Υποψηφίων
καθώς και οποιαδήποτε άλλα ονόματα που έχουν υποβληθεί με αίτηση διορισμού η οποία
υπογράφεται από τουλάχιστον δέκα μέλη τα οποία έχουν τακτοποιήσει όλες τους τις οικονομικές
υποχρεώσεις και λαμβάνεται τουλάχιστον δεκαπέντε μέρες πριν από την συνεδρία της Συνέλευσης.
Αν ο αριθμός των υποψηφίων για πλήρωση θέσεων στην Εκτελεστική Επιτροπή είναι ίσος με τον
αριθμό υποψηφίων, η Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει να εκλέξει τους υποψηφίους με
χειροκρότημα, νοουμένου ότι η απόφαση αυτή είναι ομόφωνη.
δ) η Εκτελεστική επιτροπή εκλέγει, από τα μέλη της, τον Πρόεδρο, τον Αναπληρωτή Πρόεδρο, τον
Γραμματέα και τον Ταμία.
ε) Για την αντικατάσταση των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής που παραιτούνται στο ενδιάμεσο
ή δεν είναι σε θέση να συμπληρώσουν όλη την περίοδο της θητείας τους, η Εκτελεστική Επιτροπή
μπορεί να συν-επιλέξει μέλη του Συνδέσμου. Η θητεία τους λήγει στο τέλος της θητείας των μελών
της Εκτελεστικής Επιτροπής που αντικαταστούν και
στ) η Συνέλευση μπορεί να αλλάξει την σύνθεση, την διανομή εργασιών μεταξύ μελών και/η τον
τρόπο διεξαγωγής εκλογών για τους λειτουργούς που αποτελούν την Εκτελεστική Επιτροπή.
2. Εκτός των όσων αναφέρονται στους κανονισμούς, η Εκτελεστική Επιτροπή έχει την ευθύνη για
την διαχείριση του Συνδέσμου. Έχει εξουσία λήψης αποφάσεων για όλα τα θέματα του Συνδέσμου,
εκτός από αυτά που επιφυλάσσονται για τον Σύνδεσμο από τους Κανονισμούς. Η Εκτελεστική
Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει τους δικούς της Διαδικαστικούς Κανονισμούς.
3. Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής όταν απουσιάζει από τρείς συνεχόμενες συνεδρίες της
επιτροπής, χωρίς κατάλληλη δικαιολογία, θεωρείται από την Επιτροπή ότι έχει παραιτηθεί και
κοινοποιείται ανάλογα.
4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν η Εκτελεστική Επιτροπή θεωρεί ότι έκτακτες ανάγκες του
Συνδέσμου απαιτούν γρήγορη δράση και/η θεωρεί ότι δεν είναι εφικτό να συγκαλέσει έκτακτη
συνεδρία της Συνέλευσης, η Επιτροπή μπορεί να προβεί σε καταμέτρηση ψήφων με ταχυδρομείο
αναφορικά με ένα συγκεκριμένο θέμα. Το θέμα αποφασίζεται με πλειοψηφία των μελών (που έχουν
τακτοποιήσει τις συνδρομές τους) δίνοντας την ψήφο τους μέσα σε δεκαπέντε μέρες από την
αποστολή του ερωτηματολογίου.
5. Η παρουσία τουλάχιστον τεσσάρων μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής, περιλαμβανομένου του
Προέδρου, αποτελεί απαρτία. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία, ο Πρόεδρος θα αναβάλει την συνεδρία σε
άλλη ημερομηνία.
6. Η Εκτελεστική Επιτροπή λαμβάνει αποφάσεις με πλειοψηφία των μελών.
7. Ο Σύνδεσμος θα αντιπροσωπεύεται νόμιμα από τον Πρόεδρο και στην απουσία αυτού/αυτής από
άλλο μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής.
8. Η θητεία των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής λήγει:
- όταν παύσει να είναι μέλος του Συνδέσμου,
- με γραπτή παραίτηση μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής και με τρείς μήνες ειδοποίηση,
- με την συμπλήρωση της θητείας για την οποία το μέλος της επιτροπής έχει εκλεγεί,
- με διαγραφή σύμφωνα με απόφαση της ετήσιας γενικής συνεδρίας, όπως αναφέρεται στην
παράγραφο 9 πιο κάτω.
9. Οποιοδήποτε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής μπορεί οποτεδήποτε να παυθεί ή να ανασταλεί
γραπτώς από την ετήσια Συνέλευση δίνοντας τους λόγους. Αναστολή που δεν συνοδεύεται από
παύση μέσα σε τρείς μήνες εκπνέει στο τέλος της εν λόγω περιόδου.
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Άρθρο 9. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
1. Εκτός από την Επιτροπή Ορισμού Υποψηφίων που διορίζει ο Πρόεδρος, η Εκτελεστική Επιτροπή
μπορεί να διορίσει επιτροπές για να διευκολύνουν τις εργασίες της σε ειδικά θέματα και να
υιοθετήσει τους Διαδικαστικούς Κανονισμούς τους.
2. Ο Πρόεδρος θα διορίσει τα μέλη των επιτροπών, για συγκεκριμένη περίοδο που δεν θα υπερβαίνει
τα δύο ανανεώσιμα χρόνια, από τα μέλη του Συνδέσμου με βάση τα συμφέροντα και τα προσόντα
τους. Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής μπορούν να υπηρετούν οποιαδήποτε επιτροπή.
3. Ο Πρόεδρος θα ορίσει προσωρινό πρόεδρο της επιτροπής και κατά την πρώτη συνεδρία η επιτροπή
θα εκλέξει πρόεδρο.
4. Ο Πρόεδρος κάθε επιτροπής θα δώσει αναφορά για τις εργασίες της στην συνεδρία της
Εκτελεστικής Επιτροπής. Ο Πρόεδρος θα ετοιμάσει ετήσια έκθεση για υποβολή στην ετήσια
συνεδρία του Συνδέσμου, είτε με σχόλια της Εκτελεστικής Επιτροπής ή χωρίς.
5. Η απαιτούμενη απαρτία των επιτροπών είναι τουλάχιστον το ένα δεύτερο των μελών τους που
έχουν διορισθεί.
Άρθρο 10. ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
1. Οι πόροι του Συνδέσμου είναι οι συνδρομές των μελών σε ποσοστά που προτείνει η Εκτελεστική
Επιτροπή και εγκρίνονται από την Συνέλευση, και από επιχορηγήσεις, κληροδοτήματα και δωρεές
που αποδέχεται η Εκτελεστική Επιτροπή.
2. Οι συνδρομές, μόλις εγκριθούν από την Συνέλευση, καταβάλλονται τον Ιανουάριο κάθε χρόνου.
Στα μέλη που παραλείπουν να καταβάλουν την συνδρομή τους για δύο συνεχόμενα έτη
αναστέλλονται τα δικαιώματα και τα ωφελήματα τους μέχρις ότου διευθετηθούν όλες οι οφειλές
τους. Τα μέλη που παραλείπουν να καταβάλλουν την συνδρομή τους για τρία συνεχόμενα έτη
παύουν να είναι μέλη.
3. Η Εκτελεστική Επιτροπή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να απαλλάξει μέλος, είτε πλήρως
είτε μερικώς, από την υποχρέωση καταβολής της συνδρομής. Η εν λόγω απαλλαγή καθώς και οι
λόγοι που την υποστηρίζουν θα αναφέρονται στην έκθεση της συνεδρίας της Εκτελεστικής Επιτροπής
και θα δοθεί αναφορά στην Συνέλευση.
Άρθρο 11. ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1. Το οικονομικό έτος του Συνδέσμου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου σε
οποιοδήποτε ημερολογιακό έτος.
2. Η Εκτελεστική Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει ποσό μικροεξόδων που δεν υπερβαίνει τα εκατόν
ευρώ (100 ευρώ) για δαπάνες αναφορικά με τις συνηθισμένες εργασίες του Συνδέσμου. Όλα τα άλλα
ποσά θα κατατίθενται σε λογαριασμό όψεως με μεγάλη Κυπριακή τράπεζα. Οποιοδήποτε ποσό που
είναι μεγαλύτερο των 2500 ευρώ θα κατατίθεται σε χωριστό, τοκοφόρο λογαριασμό. Όταν οι
οικονομικές συνθήκες το δικαιολογούν, η Εκτελεστική Επιτροπή μπορεί να αλλάξει το ανώτατο όριο
των 2500 ευρώ.
3. Η Εκτελεστική Επιτροπή έχει την εξουσία να δαπανήσει το κεφάλαιο του Συνδέσμου για εκείνα τα
έργα και προγράμματα που αναφέρονται στις προβλέψεις του προϋπολογισμού και έχουν εγκριθεί
από την Γενική Συνέλευση για το τρέχον οικονομικό έτος. Ο ταμίας έχει δικαίωμα υπογραφής για
την πληρωμή εξόδων που έχουν εγκριθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή. Στην απουσία του Ταμία, ο
Πρόεδρος ή ο Γραμματέας θα έχουν δικαίωμα υπογραφής.
4. Όλα τα έξοδα πάνω από το ετήσιο ποσό των μικροεξόδων των 100 ευρώ και τα οποία δεν
περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί από την Συνέλευση, απαιτούν την εκ των
υστέρων έγκριση (post-facto) της αμέσως επόμενης συνεδρίας της Συνέλευσης, με παρουσίαση, προς
τον σκοπό αυτό, του Προέδρου του Συνδέσμου. Η πρόταση για τέτοια έγκριση θα αναφέρεται στην
ημερήσια διάταξη της συνεδρίας.
5. Η Εκτελεστική Επιτροπή τηρεί λογαριασμούς της οικονομικής κατάστασης του Συνδέσμου, ούτως
ώστε τα οικονομικά δικαιώματα και οι δεσμεύσεις μπορούν να προσδιορισθούν ανά πάσα στιγμή.
6. Η Εκτελεστική Επιτροπή υποβάλλει την ετήσια έκθεση για την οικονομική διαχείριση του
τελευταίου έτους και τους ελεγμένους λογαριασμούς, μέσω καταλόγου εισοδημάτων και δαπανών και
του ισολογισμού των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, μαζί με την έκθεση του ελεγμένου
ελεγκτή στην ετήσια Συνέλευση. Αν υπάρχουν εξαιρετικοί λόγοι, οι οποίοι έχουν εγκριθεί από την
Συνέλευση, η υποβολή των εν λόγω εκθέσεων πρέπει να γίνει στην επόμενη Συνέλευση, νοουμένου
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ότι προσωρινή έκθεση απολογισμού αποστέλλεται από την Εκτελεστική Επιτροπή προς όλα τα μέλη
έξι μήνες το αργότερο από το τέλος του οικονομικού έτους.
7. Κανένας λειτουργός του Συνδέσμου ή μέλος οποιασδήποτε μόνιμης ή ειδικής (ad hoc) επιτροπής
θα δικαιούται αμοιβή για την εκτέλεση των καθηκόντων του εκ μέρους του Συνδέσμου αλλά μπορεί
να αποζημιωθεί για λογικά έξοδα που έχει υποστεί για την εκτέλεση των καθηκόντων του.
8. Η Εκτελεστική Επιτροπή δεν θα αναλάβει δαπάνες ή υποχρεώσεις πέραν των διαθέσιμων
κεφαλαίων.
Άρθρο 12. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ
Μετά από πρόταση της Εκτελεστικής Επιτροπής ή μετά από γραπτό αίτημα τουλάχιστον δεκαπέντε
μελών του Συνδέσμου, οι κανονισμοί αυτοί μπορούν να τροποποιηθούν από την Συνέλευση.
Απαιτείται η ψήφος των δύο-τρίτων (2/3) των μελών που παρίστανται και έχουν δικαίωμα ψήφου, και
λαμβάνοντας υπόψη ψηφοδέλτια απόντων μελών, τα οποία έχουν ληφθεί τουλάχιστον πέντε
(εργάσιμες) μέρες πριν την Συνέλευση. Ειδοποίηση για την Συνέλευση θα αποστέλλεται σε όλα τα
μέλη, με αντίγραφο της προτεινόμενης τροποποίησης, όχι λιγότερο από τριάντα μέρες της συνεδρίας
στην οποία θα ληφθεί η απόφαση. Η πρόταση για τροποποίηση των κανονισμών θα αναφέρει την
ημερομηνία κατά την οποία θα τεθούν οι τροποποιήσεις σε ισχύ.
Οι σκοποί του καταστατικού μπορούν να τροποποιηθούν με την ψήφο των ¾ του συνόλου των μελών
του Συνδέσμου.
Άρθρο 13. ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
1. Η διάλυση του Συνδέσμου μπορεί να αποφασισθεί από την Συνέλευση μετά από πρόταση της
Εκτελεστικής Επιτροπής ή την γραπτή απαίτηση τουλάχιστον του πενήντα πέντε τοις εκατόν των
μελών του Συνδέσμου, με απόφαση των δύο τρίτων των μελών, περιλαμβανομένων ψηφοδελτίων
απόντων μελών. Ειδοποίηση για την Συνέλευση αποστέλλεται σε όλα τα μέλη, συνοδευόμενη από
αντίγραφο της πρότασης ή του αιτήματος, όχι λιγότερο από εξήντα μέρες προ της συνεδρίας στην
οποία η ψηφοφορία πρόκειται να γίνει. Μόνο τα ψηφοδέλτια απόντων μελών που έχουν ληφθεί όχι
αργότερα πέντε μέρες προ της συνεδρίας θα ληφθούν υπόψη.
2. Σε περίπτωση διάλυσης του Συνδέσμου, η Συνέλευση αποφασίζει για την διανομή των
περιουσιακών στοιχείων του Συνδέσμου τα οποία θα περιέλθουν σε αγαθοεργούς σκοπούς για τους
οποίους θα αποφασίσει η Συνέλευση, μετά την αποπληρωμή οιονδήποτε υποχρεώσεων του
συνδέσμου.
Άρθρο 14. ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Ο Σύνδεσμος θα έχει έμβλημα/ σφραγίδα με την επωνυμία ΑFICS – CYPRUS
Λευκωσία 20 Νοεμβρίου 2012

