ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή.
Άρθρο 1. Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου»,
βάσει του «Ο περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα
Νόμος του 2017 (Ν. 104(I)/2017)» της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το Συμβούλιο
Νεολαίας Κύπρου, στο εξής αναφερόμενο ως «Συ.Ν.Κ.» είναι μη κυβερνητική
οργάνωση, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στην οποία μπορούν να μετέχουν ως
μέλη οι οργανώσεις νεολαίας της Κύπρου.
Άρθρο 2. Το Συ.Ν.Κ. έχει έδρα τη Λευκωσία.
Άρθρο 3. Το Συ.Ν.Κ. ενεργεί ως συντονιστικός φορέας των Οργανώσεων
Νεολαίας της Κύπρου με την πολιτεία, και ως εκπρόσωπός τους σε διάφορα
ευρωπαϊκά και διεθνή φόρα στα οποία καλούνται να εκπροσωπηθούν οι
οργανώσεις νεολαίας της Κύπρου.
Άρθρο 4: Το Συ.Ν.Κ. σε καμιά περίπτωση δεν υποκαθιστά τις οργανώσεις-μέλη
του και δεν παρεμβαίνει με κανένα τρόπο στη λειτουργία τους.
Άρθρο 5: Το Συ.Ν.Κ. λειτουργεί στη βάση του Συντάγματος και των νόμων
της Κυπριακής Δημοκρατίας, σεβόμενο τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και βάσει των αρχών που διέπουν τον καταστατικό
χάρτη του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών.
Άρθρο 6. Το Συ.Ν.Κ. είναι ο επίσημος εκπρόσωπος της Κύπρου στο
Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας. Το Συ.Ν.Κ. υποχρεούται να συμμορφώνεται και
να ακολουθεί τους κανονισμούς ως προνοούνται στο εκάστοτε Καταστατικό του
Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας αναφορικά με τις υποχρεώσεις του ως μέλος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Όραμα και Στόχοι του Συ.Ν.Κ.
Άρθρο 7. Το “Συμβούλιο” έχει τους ακόλουθους Σκοπούς:
α) Να προάγει το διάλογο και την συνεργασία μεταξύ των οργανώσεων
νεολαίας.
β) να προσφέρει ένα αντιπροσωπευτικό πλαίσιο για τις οργανώσεις μέλη του,
για ανάπτυξη πρωτοβουλιών, εφαρμογή δράσεων, ανταλλαγή πληροφοριών και
εμπειριών και ανάπτυξη διαλόγου σε θέματα που αφορούν τους νέους.
γ) να προασπίζεται τα δικαιώματα της νεολαίας της Κύπρου.
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δ) να βοηθήσει τους νέους στην ανάπτυξη ευρωπαϊκής συνείδησης, βασισμένης
στον αμοιβαίο σεβασμό και κατανόηση μέσα από τη γνώση των διαφορετικών
παραδόσεων του κάθε πολιτισμού.
ε) να ενδυναμώσει τη συμμετοχή των νέων στην πολιτική, κοινωνική και
πολιτιστική ζωή και την ενεργό πολιτότητα.
στ) να υποβοηθήσει τις οργανώσεις μέλη του να πετύχουν τους στόχους τους
παρέχοντας τους στήριξη, ενίσχυση και μέσα υποδομής.
ζ) να προωθήσει την αναγνώριση από το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και την
πολιτεία του έργου των Οργανώσεων Νεολαίας και της Μη Τυπικής και Άτυπης
Μάθησης.
η) Να προωθήσει τη συμμετοχή των νέων στη λήψη αποφάσεων για θέματα που
τους αφορούν και να προωθήσει πολιτικές για τη νεολαία στη βάση των
ψηφισμάτων, αποφάσεων και εισηγήσεων του Ο.Η.Ε., της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και του Συμβουλίου της Ευρώπης.
θ) Να προωθήσει την επικοινωνία, συνεργασία και ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ
των οργανώσεων μελών του με άλλα σώματα, και ιδιαίτερα με άλλες οργανώσεις
νεολαίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
ι) να ενισχύσει την προσπάθεια για σεβασμό των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
και Διασφάλιση των Βασικών Ελευθεριών σε ολόκληρη την Κύπρο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Μέσα Επίτευξης των Στόχων
Άρθρο 8. Για την επίτευξη των στόχων αυτών, το Συ.Ν.Κ.:
α) χαράσσει πολιτική για θέματα νεολαίας, μέσω των αποφάσεων και των
ψηφισμάτων των οργάνων του.
β) αναλαμβάνει και διαχειρίζεται προγράμματα, στα πλαίσια της ανάπτυξης
συνεργασιών μεταξύ των νέων σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
γ) συλλέγει, μελετά και παρέχει πληροφόρηση στις οργανώσεις νεολαίας για
κοινωνικά, εκπαιδευτικά και πολιτικά ζητήματα που αφορούν τους νέους.
δ) συμβάλλει στην ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των οργανώσεων
νεολαίας μέσα από συνέδρια, σεμινάρια, εργαστήρια, έρευνες και εκστρατείες.
ε) προωθεί την ανάπτυξη επαφών με άλλα αντίστοιχα συντονιστικά σώματα
οργανώσεων νεολαίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
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στ) συντονίζει την υλοποίηση προγραμμάτων και σχεδίων στην Κύπρο, που
προκύπτουν από τη συμμετοχή του Συ.Ν.Κ. σε Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς
οργανισμούς και φόρα.
ζ) αναπτύσσει επαφές και συνεργάζεται με τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου,
άλλους κρατικούς και ημικρατικούς οργανισμούς και με Μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις.
η) προωθεί τις αποφάσεις των οργάνων του σε κρατικούς, ευρωπαϊκούς και
διεθνείς οργανισμούς.
θ) προωθεί την ιδέα της άμεσης και καθολικής συμμετοχής των Οργανώσεων
Νεολαίας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε θέματα νεολαίας.
ι) αναλαμβάνει άλλες ανάλογες δραστηριότητες που προωθούν τους στόχους
του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Μέλη του Συμβουλίου
Άρθρο 9. Στο Συ.Ν.Κ., μπορούν να ενταχθούν οργανώσεις νεολαίας με το
καθεστώς του:
Α. Πλήρους Μέλους
Β. Συνδεδεμένου Μέλους
Γ. Συνεργαζόμενου Μέλους
Τα μέλη έχουν ίσα δικαιώματα, πλην όπου το παρόν καταστατικό ορίζει
διαφορετικά.
(Α) Πλήρη μέλη
Πλήρη Μέλη του Συμβουλίου μπορούν να είναι όλα τα οργανωμένα σύνολα νέων
της Κύπρου που:
α) δέχονται τις αρχές και τους σκοπούς του Συ.Ν.Κ..
β) ασπάζονται τις Αρχές που έχουν τεθεί στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, λειτουργούν στη βάση Δημοκρατικών Αρχών, έχουν
διοικητικά σώματα και δημοκρατικές διαδικασίες εκλογής τους, επιδιώκουν τους
σκοπούς και στόχους τους με δημοκρατικές διαδικασίες και το καταστατικό τους
δεν περιέχει μη δημοκρατικές πρόνοιες.
γ) έχουν παγκύπρια δράση, με ελάχιστο αριθμό μελών 150 σε τρεις τουλάχιστον
επαρχίες (για φοιτητικές οργανώσεις 3 σπουδαστικά κέντρα) και έχουν
αποδεδειγμένη δράση, είναι αυτόνομες, διαθέτουν δικό τους καταστατικό ή
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κανόνες λειτουργίας και πρόγραμμα, και η πλειοψηφία των μελών τους (50% συν
1 άτομο) είναι νέοι μεταξύ 12-35 ετών.
δ) έχουν αποδεδειγμένη δράση (δραστηριότητες,
εκστρατείες).

εργαστήρια,

διαλέξεις,

ε) έχουν καταβάλει την ετήσια συνδρομή που προνοείται για τα πλήρη Μέλη.
στ) έχουν διατελέσει συνδεδεμένα μέλη για τουλάχιστον δυο χρόνια.
ζ) στην περίπτωση που λειτουργούν, ως ομάδα νέων, στα πλαίσια μεγαλύτερης
οργάνωσης οφείλουν να έχουν ξεχωριστούς κανονισμούς λειτουργίας οι οποίοι
θα κατοχυρώνουν την αυτονομία των αποφάσεων των νέων και να δίνουν την
δυνατότητα στους νέους να επιλέγουν οι ίδιοι δημοκρατικά τους εκπροσώπους
τους.
(Β) Συνδεδεμένα Μέλη
Συνδεδεμένα μέλη του Συμβουλίου μπορούν να είναι τα Οργανωμένα Σύνολα
νέων Παγκύπριου χαρακτήρα που:
α) πληρούν τα ίδια κριτήρια με τα πλήρη μέλη που περιγράφονται στο κεφάλαιο
4, άρθρο 1, πλην των παραγράφων (γ), (ε) και (στ) δέχονται τις αρχές και τους
σκοπούς του Συ.Ν.Κ..
β) ασπάζονται τις Αρχές που έχουν τεθεί στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, λειτουργούν στη βάση Δημοκρατικών Αρχών, έχουν
διοικητικά σώματα και δημοκρατικές διαδικασίες εκλογής τους, επιδιώκουν τους
σκοπούς και στόχους τους με δημοκρατικές διαδικασίες και το καταστατικό τους
δεν περιέχει μη δημοκρατικές πρόνοιες.
γ) έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 2 χρόνια ζωής από την μέρα ίδρυσης τους
δ) έχουν τουλάχιστον πενήντα μέλη και έχουν αποδεδειγμένη δράση, είναι
αυτόνομες, διαθέτουν δικό τους καταστατικό ή κανόνες λειτουργίας και
πρόγραμμα, και η πλειοψηφία των μελών τους (50% συν 1 άτομο) είναι νέοι
μεταξύ 12-35 ετών..
ε) έχουν καταβάλει την συνδρομή που προνοείται για τα Συνδεδεμένα μέλη.
στ) τα Συνδεδεμένα μέλη μπορούν να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις,
έχουν δικαίωμα λόγου αλλά όχι ψήφου. Έχουν τα ίδια δικαιώματα με τα Πλήρη
μέλη, σε ότι αφορά προγράμματα και δραστηριότητες του Συ.Ν.Κ..
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Γ. Συνεργαζόμενα Μέλη
Συνεργαζόμενα Μέλη μπορούν να είναι οργανωμένα σύνολα που έχουν σχέση
με τη νεολαία και το καθεστώς τους δεν εμπίπτει στα κριτήρια του πλήρους και
συνδεδεμένου μέλους, νοουμένου ότι:
α) δέχονται τις αρχές και τους σκοπούς του Συ.Ν.Κ..
β) ασπάζονται τις Αρχές που έχουν τεθεί στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, λειτουργούν στη βάση Δημοκρατικών Αρχών, έχουν
διοικητικά σώματα και δημοκρατικές διαδικασίες εκλογής τους, επιδιώκουν τους
σκοπούς και στόχους τους με δημοκρατικές διαδικασίες και το καταστατικό τους
δεν περιέχει μη δημοκρατικές πρόνοιες.
Άρθρο 10. Υποβολή Αίτησης για Απόκτηση Ιδιότητας Μέλους
α) Κάθε ενδιαφερόμενη οργάνωση υποβάλλει αίτηση στο ειδικό έντυπο για
Πλήρες ή Συνδεδεμένο ή Συνεργαζόμενο μέλος στη Γραμματεία.
β) Κάθε ενδιαφερόμενη οργάνωση υποβάλλει υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση
ότι, αποδέχεται στην ολότητα του το Καταστατικό του Συ.Ν.Κ., ότι εγγυάται την
νομιμότητα, εγκυρότητα και ορθότητα των στοιχείων της που αναφέρονται στο
ειδικό έντυπο και ότι στην περίπτωση υποβολής ανακριβών ή ψευδών στοιχείων,
αποδέχεται την αυτόματη διαγραφή της από το Συ.Ν.Κ..
γ) Κάθε αίτηση οργάνωσης για απόκτηση της ιδιότητας του Πλήρους ή
Συνδεδεμένου ή Συνεργαζόμενου μέλους εξετάζεται αρχικά από το Συμβουλευτικό
Όργανο του Συ.Ν.Κ. και από τη Γραμματεία στην αμέσως επόμενη συνεδρία της.
Το Συμβουλευτικό Όργανο του Συ.Ν.Κ. αποστέλλει αιτιολογημένη έκθεση στη
Γραμματεία αναφορικά με την κάθε αίτηση οργάνωσης για απόκτηση της ιδιότητας
του Πλήρους ή Συνδεδεμένου ή Συνεργαζόμενου μέλους. Η Γραμματεία στην
αμέσως επόμενη της συνεδρία αποφασίζει κατά πόσο θα αποδεχθεί ή όχι την
εισήγηση του Συμβουλευτικού Οργάνου. Στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση
παρουσιάζονται οι εισηγήσεις του Συμβουλευτικού Οργάνου του Συ.Ν.Κ. και της
Γραμματείας του Συ.Ν.Κ. Η συγκεκριμένη οργάνωση καλείται στη Γ.Σ. για να
υποστηρίξει την υποψηφιότητά της. Η Γ.Σ. με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων
οργανώσεων αποδέχεται ή απορρίπτει τη νέα αίτηση. Αν η αίτηση απορριφθεί, η
συγκεκριμένη οργάνωση μπορεί να επανέλθει αφού παρέλθει ένας χρόνος από τη
Συνέλευση στην οποία η αίτησή της είχε απορριφθεί.
δ) Μέχρι την επικύρωση της ιδιότητας του Πλήρους Μέλους, η αιτούμενη
οργάνωση απολαμβάνει των δικαιωμάτων του συνδεδεμένου μέλους σύμφωνα
με το άρθρο 8B.
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ε) Στην περίπτωση που η Γραμματεία απορρίψει μια αίτηση οργάνωσης λόγω του
ότι αυτή δεν πληροί τα κριτήρια ένταξης στο Συ.Ν.Κ., οφείλει να αιτιολογήσει την
απόφαση της στην οργάνωση και να ενημερώσει σχετικά με αυτήν, την αμέσως
επόμενη Γενική Συνέλευση.
στ) Η ιδιότητα του μέλους, με οποιοδήποτε καθεστώτος, είναι ανεπίδεκτη
αντιπροσώπευσης και ούτε μεταβιβάζεται, ούτε κληροδοτείται.
Άρθρο 11. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Οργανώσεων Μελών
Οι οργανώσεις πλήρη μέλη έχουν δικαίωμα:
(ι) Να παρευρίσκονται και να ψηφίζουν στα Σώματα και Όργανα του Συ.Ν.Κ. που
συμμετέχουν σύμφωνα με το Καταστατικό (σχετικό το άρθρο 9), καθώς και να
υποβάλουν σ’ αυτά εισηγήσεις και προτάσεις, και να λαμβάνουν μέρος στη
συζήτηση για τη διαμόρφωση των σχετικών αποφάσεων.
(ιι) Να εκλέγονται στα αξιώματα του Συ.Ν.Κ. σύμφωνα με το καταστατικό. Η κάθε
οργάνωση πλήρες-μέλος μπορεί να υποδείξει μόνο ένα/μια υποψήφιο/ια για μια
θέση στην Εκτελεστική Γραμματεία σύμφωνα με το άρθρο 17(ι). Ταυτόχρονα
διατηρεί το δικαίωμα να υποδείξει μόνο ένα/μια υποψήφιο/ια για τις 6 θέσεις στις
Επιτροπές Οικονομικού Ελέγχου και Συμβουλευτικού Οργάνου για Αιτήσεις
Ένταξης.
Όλες οι οργανώσεις-μέλη έχουν δικαίωμα:
(i) Να υποβάλουν γραπτές εισηγήσεις και προτάσεις στα Σώματα και όργανα του
Συ.Ν.Κ.
Οι Οργανώσεις μέλη έχουν υποχρεώσεις όπως αυτές περιγράφονται πιο κάτω:
α) Οι οργανώσεις-μέλη του Συ.Ν.Κ. υποχρεούνται να ενημερώνουν τη
Γραμματεία του Συ.Ν.Κ. για τυχόν αλλαγές στο καταστατικό τους, που δύναται να
επηρεάσουν την συμμετοχή τους στο Συ.Ν.Κ. και την αλλαγή των στοιχείων
επικοινωνίας, έτσι που το Συ.Ν.Κ. να είναι σε θέση να ενημερώνει το αρχείο του
και να επικοινωνεί απρόσκοπτα μαζί τους.
β) Τα Μέλη του Συ.Ν.Κ. (Πλήρη, Συνδεδεμένα), πληρώνουν ετήσια συνδρομή, το
ύψος της οποίας αποφασίζει η Γενική Συνέλευση μετά από εισήγηση της
Γραμματείας, σύμφωνα με το καθεστώς του κάθε μέλους. Τα Συνδεδεμένα μέλη
πληρώνουν το μισό της ετήσιας συνδρομής.
γ) Σε περίπτωση που οργάνωση-μέλος δεν έχει εξοφλήσει την συνδρομή της για
τον προηγούμενο χρόνο, τότε αναστέλλεται το δικαίωμα της ψήφου. Το δικαίωμα
6

αυτό της επιστρέφεται εφόσον καταβάλει ξανά την ετήσια συνδρομή της μέχρι
και πριν την έναρξη των εργασιών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.
δ) Όλες οι οργανώσεις μέλη οφείλουν να τηρούν τις διατάξεις του παρόντος
Καταστατικού και να εργάζονται για την υλοποίηση των σκοπών και των στόχων
του.
ε) Όλες οι Οργανώσεις μέλη οφείλουν να προσέρχονται τακτικά στις Γ.Σ. και να
τηρούν τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε αυτές.
στ) Όλες οι οργανώσεις μέλη αναμένονται να παίρνουν μέρος στις διάφορες
εκδηλώσεις της και να υποστηρίζουν και να διαδίδουν τις αρχές της.
ζ) Όλες οι οργανώσεις μέλη και οι εκπρόσωποι αυτών υποχρεούνται να
συμμορφώνονται με τη σχετική νομοθεσία και τις διατάξεις του Καταστατικού, τις
αρχές και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε παράβαση των διατάξεων
του Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου και του Καταστατικού, επισύρει τον
πειθαρχικό έλεγχο των υπευθύνων.
η) Όλες οι οργανώσεις οφείλουν να προσκαλούν το Συ.Ν.Κ. τουλάχιστον σε μια
παγκύπρια δραστηριότητα που πραγματοποιούν.
θ) Οποιαδήποτε Οργάνωση-Μέλος προτίθεται να υποβάλει υποψηφιότητα για
οποιαδήποτε θέση στις επερχόμενες εκλογές του Συ.Ν.Κ. τότε θα πρέπει να
τακτοποιεί τις οικονομικές της υποχρεώσεις μέχρι και την επόμενη εργάσιμη μέρα
από την τελευταία ημέρα υποβολής υποψηφιοτήτων.
ι) Όλες οι οργανώσεις οφείλουν να καταθέτουν ένα μήνα πριν από τη διεξαγωγή της
Γενικής Συνέλευσης, τυποποιημένο έγγραφο, που ετοιμάζει η Εκτελεστική
Γραμματεία, στο οποίο να περιγράφουν τη δράση της Οργάνωσης σε ζητήματα που
αφορούν την ενίσχυση της νεολαίας του τόπου καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Άρθρο 12. Αναστολή ιδιότητας Μέλους
α) Αναστολή ιδιότητας μέλους επιβάλλεται σε Οργανώσεις μέλη που παραλείπουν
να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για δύο συνεχείς χρονιές και
τις υποχρεώσεις τους όπως καθορίζονται στο άρθρο 11. Αυτό σημαίνει ότι:
i) Αναστέλλεται το δικαίωμα συμμετοχής σε εκπροσώπηση του Συ.Ν.Κ.
ii) Αναστέλλεται το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
β) Η συγκεκριμένη οργάνωση επανέρχεται στο καθεστώς μέλους που είχε
προηγουμένως εφόσον εξοφλήσει όλες τις οικονομικές της υποχρεώσεις πριν την
έναρξη της Γενικής Συνέλευσης και υλοποιήσει όλες τις υποχρεώσεις της όπως
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καθορίζονται στο άρθρο 11. Η Οργάνωση δεν έχει δικαίωμα ψήφου στην
συγκεκριμένη Γενική Συνέλευση.
(γ) Κάθε οργάνωση-μέλος, ή εκπρόσωπος οργάνωσης μέλους στην Εκτελεστική
Γραμματεία, ή στην Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου, ή στο Συμβουλευτικό
Όργανο για Αιτήσεις Ένταξης των οποίων η δραστηριότητα κρίνεται ως αντίθετη
με το καταστατικό και ιδίως με τους σκοπούς του Συ.Ν.Κ. ή που εμποδίζει την
εκτέλεση των αποφάσεων και οργάνων της, μπορεί να τεθεί σε προσωρινή
διαθεσιμότητα με απόφαση της Γραμματείας, αφού πρώτα κληθεί το εν λόγω
μέλος να υποβάλλει γραπτώς ή προφορικά τις θέσεις του. Η διαθεσιμότητα
μέλους είναι σε ισχύ όταν:
(ι) Η πρόταση για προσωρινή διαθεσιμότητα εκτελείται με πλειοψηφία τουλάχιστον
των δύο-τρίτων των παρόντων μελών της Γραμματείας.
(ιι) Η οργάνωση-μέλος ή ο εκπρόσωπος οργάνωσης μέλους, ειδοποιείται για την
προτεινόμενη δράση και του δίδεται ευκαιρία να παρουσιαστεί και να ακουστεί στη
συνάντηση από τη Γραμματεία προτού η πρόταση τεθεί σε ψηφοφορία.
δ) Εάν έρθει στην αντίληψη της Εκτελεστικής Γραμματείας του Συ.Ν.Κ. ότι
οργάνωση μέλος δεν πληροί τα κριτήρια πλήρους ή συνδεδεμένου μέλους, τότε η
Εκτελεστική Γραμματεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποδεικτικά στοιχεία προς
απόδειξη του αντιθέτου. Ο έλεγχος του εάν πληρούνται τα κριτήρια πλήρους ή
συνδεδεμένου μέλους από μία οργάνωση πραγματοποιείται από το ΣΟΑΕ, το
οποίο εισηγείται ανάλογα στην Εκτελεστική Γραμματεία. Ακολούθως η Εκτελεστική
Γραμματεία εξετάζει την πρόταση του ΣΟΑΕ και ενημερώνει σχετικώς στη Γενική
Συνέλευση.
Άρθρο 13. Απώλεια ιδιότητας μέλους
Απώλεια ιδιότητας μέλους προκύπτει όταν η οργάνωση:
(α) διαλυθεί
(β) πάψει να πληροί τα κριτήρια πλήρους ή συνδεδεμένου μέλους
γ) παραβιάσει άρθρα του παρόντος Καταστατικού με πράξεις ή παραλείψεις.
δ) δεν καταβάλει την συνδρομή της για τρία (3) συνεχόμενα έτη (πλήρη και
συνδεδεμένα).
ε) με οποιοδήποτε τρόπο δράσει ενάντια στους σκοπούς του Συ.Ν.Κ.
στ) καταδικαστεί από δικαστήριο της Κύπρου ή του εξωτερικού για ποινικό
αδίκημα το οποίο ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα.
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ζ) υποβάλει γραπτώς στην Εκτελεστική Γραμματεία του Συ.Ν.Κ. Αίτηση
Αποχώρησης από αυτό παραθέτοντας την σχετική απόφαση του αρμοδίου
οργάνου της. Σε αυτήν την περίπτωση, η ετήσια συνδρομή του έτους κατά το
οποίο υποβάλλεται η Αίτηση Αποχώρησης πρέπει να καταβάλλεται. Η Γραμματεία
αποδέχεται την αποχώρηση στην πρώτη συνεδρία της μετά την υποβολή της
Αίτησης και η απόφασή της επικυρώνεται από την αμέσως επόμενη Γ.Σ. του
Συ.Ν.Κ.. Μέλη που αποχώρησαν μπορούν να επανεγγραφούν ακολουθώντας τις
ισχύουσες διαδικασίες.
Ο έλεγχος του εάν πληρούνται τα κριτήρια πλήρους ή συνδεδεμένου μέλους από
μία οργάνωση πραγματοποιείται από το ΣΟΑΕ, το οποίο εισηγείται στην
Εκτελεστική Γραμματεία. Ακολούθως η Εκτελεστική Γραμματεία εξετάζει και
προωθεί ή όχι την πρόταση στην Γενική Συνέλευση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Διοίκηση-Τρόπος λειτουργίας.
Άρθρο 14. Τα όργανα του Συ.Ν.Κ., είναι:
(α) η Γενική Συνέλευση των Οργανώσεων–Μελών,
(β) η Γραμματεία,
(γ) η Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου, και
(δ) το Συμβουλευτικό Όργανο για Αιτήσεις Ένταξης.
Άρθρο 15. Γενική Συνέλευση
Σύγκληση και Εργασίες Γενικής Συνέλευσης Μελών.
α) Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του Συ.Ν.Κ.. Η σύγκληση Γενικής
Συνέλευσης προκηρύσσεται με απόφαση της Γραμματείας δύο μήνες πριν τη
διεξαγωγή της, με δημοσίευση στην επίσημη ιστοσελίδα του Συ.Ν.Κ. και κοινοποίηση
στα μέλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και διεξάγεται τον Νοέμβριο κάθε έτους.
β) Κάθε οργάνωση-Πλήρες Μέλος, που έχει τακτοποιήσει τις οικονομικές της
υποχρεώσεις, δηλαδή την ετήσια συνδρομή προς το Συ.Ν.Κ., δικαιούται να
εκπροσωπείται μέχρι και με 5 σύνεδρους και έχει μια ψήφο στη Γενική Συνέλευση. Οι
οργανώσεις-Συνδεδεμένα Μέλη, εφόσον έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους
υποχρεώσεις, δηλαδή την ετήσιά τους συνδρομή, εκπροσωπούνται μέχρι και με 3
σύνεδρους, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Οι οργανώσεις-Συνεργαζόμενα Μέλη μπορούν
να εκπροσωπούνται μέχρι και με 2 σύνεδρους, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Νοείται ότι οι
Οργανώσεις μέλη έχουν προσκομίσει τα κατάλληλα έντυπα για να βεβαιώσουν ότι
πληρούν και τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 9 και 11 του
παρόντος Καταστατικού, ήτοι έχουν καταβάλει την ετήσια συνδρομή τους και έχουν
δείξει τη σχετική τους δράση. Ως εκ τούτου, δικαίωμα ψήφου θα έχουν οι οργανώσεις
πλήρη μέλη πού:
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Έχουν καταθέσει ένα μήνα πριν από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης,
τυποποιημένο έγγραφο, που ετοιμάζει η Εκτελεστική Γραμματεία, στο οποίο να
περιγράφουν τη δράση της Οργάνωσης σε ζητήματα που αφορούν την ενίσχυση της
νεολαίας του τόπου καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Έχουν καταθέσει ένα μήνα πριν από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης,
ενυπόγραφη και σφραγισμένη βεβαίωση της σύνθεσης του ανώτατου
Διοικητικού/Εκτελεστικού σώματος της Οργάνωσης.
γ) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα 2/3 των
Οργανώσεων-Πλήρων μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας, εντός μίας ώρας, εφόσον
παρόντες βρίσκονται οι μισές συν μία των οργανώσεων-πλήρων μελών, υπάρχει
απαρτία. Σε περίπτωση που πάλι δεν υπάρχει απαρτία, προκηρύσσεται νέα Γ.Σ.
εντός 15 ημερών.
δ) Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των μισών συν 1 από τις παρούσες
οργανώσεις-Πλήρη Μέλη. Η ίδια διαδικασία ισχύει και για τη ψηφοφορία εγγράφων
πολιτικής.
ε) Έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται μετά από πρόταση των μισών συν μία των οργανώσεωνΠλήρων μελών του Συ.Ν.Κ. με κοινοποίηση της πρότασής. Η πρόταση θα πρέπει να
κοινοποιηθεί προς τα Γραφεία του Συ.Ν.Κ. και θα πρέπει να φέρει την υπογραφή
εκάστου εκ των εκπροσώπων των οργανώσεων που την υπογράφουν. Έκτακτη Γ.Σ.
μπορεί να συγκληθεί και με απόφαση της Γραμματείας με πλειοψηφία των μισών +1
των μελών αυτής. Η έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται μέσα σε 40 μέρες από τη λήψη της
πρότασης ή την απόφαση της Γραμματείας. Η Έκτακτη Γ.Σ. έχει απαρτία
ανεξαρτήτως του αριθμού των παρισταμένων μελών, εκτός οπού συγκαλείται για
λήψη απόφασης για τροποποίηση του καταστατικού ή διάλυση του Συ.Ν.Κ., όπου
εφαρμόζονται οι διατάξεις των σχετικών άρθρων του παρόντος Καταστατικού. Στην
Έκτακτη Γ.Σ. προεδρεύει το Προεδρείο του Συ.Ν.Κ.. Στην Έκτακτη Γ.Σ. συζητούνται
μόνο τα θέματα για τα οποία κρίθηκε ότι υπάρχει ανάγκη σύγκλησης της. Η
πρόσκληση για την Έκτακτη Γ.Σ., γίνεται όπως αυτή της τακτικής Γενικής
Συνέλευσης.
Άρθρο 16. Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης
α) Η Γενική Συνέλευση ασχολείται με θέματα ημερήσιας διάταξης όπως:
(1) Απολογισμός Δράσης
(2) Οικονομικός Απολογισμός,
(3) Συζήτηση για θέματα νεολαίας,
(4) Καθορισμός γενικών πλαισίων κατεύθυνσης του Συ.Ν.Κ.
(5) Παρουσία και συμμετοχή του Συ.Ν.Κ. σε τοπικό και διεθνές επίπεδο,
(6) Δυνατότητα κατάληξης σε αποφάσεις και ψηφίσματα,
(7) Απώλεια ιδιότητας Μέλους και
(8) Έγκριση εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας.
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β) Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει μετά από πρόταση του Συμβουλευτικού Οργάνου
και της Γραμματείας για διαφοροποίηση του καθεστώτος μιας ή περισσοτέρων
οργανώσεων-μελών, όπως ορίζεται από το άρθρο 20(η).
γ) Εκλέγει τον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους και τα μέλη της Γραμματείας κάθε δύο
(2) χρόνια.
δ) Τροποποιεί το καταστατικό σε ειδικά προς τούτο ορισμένη καταστατική Γενική
Συνέλευση. Για την οιανδήποτε τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται
πλειοψηφία 2/3 των Οργανώσεων-Πλήρων μελών. (ως επίσης και πλειοψηφία
των 2/3 των παρόντων μελών)
ε) Η Γενική Συνέλευση με απαρτία 2/3 των παρόντων Οργανώσεων-Πλήρων
μελών ως επίσης και πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών δύναται να
απαλλάξει των καθηκόντων του τον Πρόεδρο ή τους Αντιπροέδρους ή μέλη της
Γραμματείας
στ) Η Γενική Συνέλευση με απαρτία 2/3 των παρόντων Οργανώσεων-Πλήρων
μελών, ως επίσης και με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών αποφασίζει για
την απώλεια της ιδιότητας πλήρους ή συνδεδεμένου μέλους.
ζ) Πριν την διεξαγωγή εκλογών νέας Γραμματείας, η αποχωρούσα Γραμματεία
προτείνει πενταμελή εφορευτική επιτροπή εκλογών για τη διεξαγωγή των εκλογών
για την ανάδειξη των μελών της Γραμματείας, την οποία η Γενική Συνέλευση,
εγκρίνει με πλειοψηφία των μισών +1 των παρόντων Πλήρων Μελών. Η
εφορευτική επιτροπή ορίζει τον προεδρεύοντα της επιτροπής για τις
συγκεκριμένες εκλογές. Η πρόταση της αποχωρούσας γραμματείας γίνεται πριν
την έναρξη της ψηφοφορίας εκλογής νέας γραμματείας.
η) Για όλες τις διαδικασίες της Γενικής Συνέλευσης, κάθε οργάνωση-πλήρες μέλος
οφείλει να ορίσει με το ειδικό γραπτό έντυπο που αποστέλλεται από τη
Γραμματεία του Συ.Ν.Κ., τον/την εκπρόσωπο της οργάνωσης ο/η οποίος/α θα
ασκεί το δικαίωμα ψήφου εκ μέρους της οργάνωσης πλήρους-μέλους, με την
παρουσίαση δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας οδηγού κατά την ώρα
εγγραφής της Οργάνωσης-Πλήρες μέλους στη Γενική Συνέλευση.
Άρθρο 17. Διαδικασία Εκλογής Γραμματείας
α) Τη διαδικασία εκλογής Γραμματείας διεκπεραιώνει και διασφαλίζει η εφορευτική
επιτροπή εκλογών, η οποία εκλέγεται βάσει του άρθρου 17(ζ) κάτωθι . Τα μέλη
της εφορευτικής επιτροπής δεν μπορούν να προέρχονται από οργανώσεις-πλήρη
μέλη οι οποίες έχουν υποψήφιο για τη Γραμματεία. Η εφορευτική επιτροπή έχει
την ευθύνη της αδιάβλητης διεξαγωγής μυστικής ψηφοφορίας και της
καταμέτρησης των ψήφων.
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β) Οι υποψηφιότητες για τη Γραμματεία υποβάλλονται από τις οργανώσεις- πλήρη
μέλη στα ελληνικά και αγγλικά, ή/και τούρκικα και αγγλικά σε ειδικό έντυπο,
συνοδευόμενο με σύντομο βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου και επιστολή
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τουλάχιστον 30 μέρες πριν από την Γενική Συνέλευση
εκλογής νέας Γραμματείας. Σε καμία περίπτωση οι υποψήφιοι δεν πρέπει να
έχουν κλείσει το 33ο έτος της ηλικίας τους μέχρι την μέρα της Γενικής Συνέλευσης.
Τα σχετικά έγγραφα για την υποβολή υποψηφιότητας αποστέλλονται από τον
Εκτελεστικό Γραμματέα στις οργανώσεις-μέλη τουλάχιστον 20 μέρες πριν την
μέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.
γ) Τα μέλη της Γραμματείας εκλέγονται μεταξύ υποψηφίων που υποδεικνύονται
από τις Οργανώσεις Πλήρη μέλη του Συ.Ν.Κ., με θητεία 2 χρόνων. Κάθε
οργάνωση πλήρες μέλος μπορεί να υποδείξει μόνο έναν υποψήφιο και σε
περίπτωση εκλογής του έχει δικαίωμα επανεκλογής μόνο μια φορά.
δ) Ο/Η Πρόεδρος και τα υπόλοιπα οκτώ μέλη της Γραμματείας εκλέγονται από τη
Γενική Συνέλευση κάθε 2 χρόνια. Οι εκλογές διεξάγονται με 2 ψηφοδέλτια: ένα
ψηφοδέλτιο για τη θέση του/της Προέδρου και ένα ψηφοδέλτιο για τις υπόλοιπες
οκτώ θέσεις της Γραμματείας, το οποίο χωρίζεται σε Κομματικές Οργανώσεις
Νεολαίας και Μη Κομματικές Οργανώσεις Νεολαίας.
ε) Πρόεδρος εκλέγεται ο/η υποψήφιος/α που θα εξασφαλίσει τις περισσότερες
ψήφους. Αντιπρόεδροι εκλέγονται οι υποψήφιοι με τις περισσότερες ψήφους: ένας
από τη στήλη των Κομματικών Οργανώσεων Νεολαίας και ένας από τη στήλη των
Μη Κομματικών Οργανώσεων Νεολαίας. Αντιπρόεδρος Α’ ορίζεται ο/η
εκλεγμένος/η αντιπρόεδρος που έχει λάβει τις περισσότερες ψήφους. Σε
περίπτωση ισοψηφίας καθορίζεται από τη γραμματεία στην πρώτη της συνεδρία
ποιος θα είναι ο/η Αντιπρόεδρος Α΄ και ποιος ο/η Αντιπρόεδρος Β΄. Στις υπόλοιπες
έξι θέσεις της Γραμματείας εκλέγονται οι υποψήφιοι που θα εξασφαλίσουν τις
περισσότερες ψήφους ως εξής: Οι τρεις πρώτοι από την ομάδα των Κομματικών
Οργανώσεων Νεολαίας και οι τρεις πρώτοι από την ομάδα των Μη Κομματικών
Οργανώσεων Νεολαίας. Κατά την πρώτη συνεδρία της η Γραμματεία καταρτίζεται
σε σώμα και τα υπόλοιπα έξι μέλη της Γραμματείας αναλαμβάνουν συγκεκριμένες
αρμοδιότητες ως αυτές καθορίζονται από το άρθρο 17(γ) και 20.
στ) Στις θέσεις της Γραμματείας, πέραν αυτής του Προέδρου, θα εκλέγονται 4
κομματικές Οργανώσεις Νεολαίας και 4 μη κομματικές οργανώσεις. Τις
κομματικές Οργανώσεις Νεολαίας αποτελούν: Οι Κομματικές Οργανώσεις
Νεολαίας των Κομμάτων και οι Φοιτητικές Παρατάξεις.
ζ) Η Εφορευτική Επιτροπή απαρτίζεται από τρία (3) μέλη και εκλέγεται από τη
Γενική Συνέλευση. Δεν μπορούν να οριστούν οργανώσεις που διεκδικούν θέση στην
Εκτελεστική Γραμματεία, στην Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου και στο ΣΟΑΕ.
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η) Η εφορευτική επιτροπή διασφαλίζει ότι κάθε ένα από τα δυο ψηφοδέλτια είναι
διαφορετικού χρώματος. Στη συνέχεια καταμετρά και σφραγίζει τα ψηφοδέλτια
που θα δοθούν για την ψηφοφορία. Το ψηφοδέλτιο για την εκλογή των οκτώ
μελών της γραμματείας, πλην του Προέδρου, χωρίζεται σε δύο παράλληλες
στήλες. Στη μία στήλη τοποθετούνται οι υποψήφιοι των κομματικών οργανώσεων
νεολαίας και στην άλλη οι υποψήφιοι των μη κομματικών οργανώσεων νεολαίας.
Μετά τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, πραγματοποιείται καταμέτρηση των ψήφων
για κάθε ψηφοφορία ξεχωριστά. Τα αποτελέσματα καταχωρούνται σε ειδικό
έντυπο το οποίο προσυπογράφεται από όλα τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής ανακοινώνει στην ολομέλεια
το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Τα ψηφοδέλτια και τα έντυπα καταγραφής των
αποτελεσμάτων φυλάγονται σε ειδικό χώρο στα γραφεία του Συ.Ν.Κ. και δεν
καταστρέφονται. Σε περίπτωση που χρειάζονται περαιτέρω ρυθμίσεις σε σχέση με
τη διαδικασία της ψηφοφορίας, αυτές θα καθορίζονται με εσωτερικό κανονισμό ή
με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
θ) Κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας, ο/η εκπρόσωπος της κάθε οργάνωσηςπλήρες μέλος, πρέπει να σημειώσει στο ψηφοδέλτιο της με χ,+ ή √, τουλάχιστον
μια υποψηφιότητα κομματικής οργάνωσης ΚΑΙ μια υποψηφιότητα μη κομματικής
οργάνωσης, με ανώτατο όριο ψήφων τις 4 ψήφους. Στην περίπτωση που
σημειωθούν λιγότερες από 2 ψήφοι ή περισσότερες από 4 ψήφοι ή δεν
σημειωθούν τουλάχιστον μια ψήφος τόσο σε κομματική οργάνωση νεολαίας όσο
και σε μη κομματική οργάνωση νεολαίας, το ψηφοδέλτιο θεωρείται άκυρο και δεν
καταμετράται.
ι) Ένας/μια υποψήφιος/ια δεν μπορεί να διεκδικήσει περισσότερες από μία
θέσεις. Επίσης κάθε οργάνωση έχει το δικαίωμα να υποδείξει μόνο ένα/μια
υποψήφιο/ια.
Άρθρο 18. Σύνθεση Γραμματείας.
α) Η Γραμματεία είναι 9μελής.
β) Η θητεία της Γραμματείας είναι διετής και αναλαμβάνει καθήκοντα από την 1η
Ιανουαρίου του επόμενου έτους από την εκλογή της.
γ) Αποτελείται από τον/την Πρόεδρο, δύο Αντιπροέδρους, το/τη Γενικό
Γραμματέα, το/τη Γραμματέα Ανάπτυξης Προγραμμάτων, το/τη Γραμματέα
Δημοσίων Σχέσεων, το/τη Γραμματέα Τύπου και Πληροφόρησης, το/τη
Γραμματέα Διεθνών Σχέσεων και το/τη Γραμματέα Οικονομικών.
Άρθρο 19. Αντικατάσταση Μελών Γραμματείας
α) Μέλος της Γραμματείας εκπίπτει της θέσης και αντικαθίσταται:
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(ι) Όταν απουσιάσει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχόμενες συνεδρίες ή έξι
συνεδρίες συνολικά, αδικαιολόγητα. Η κενωθείσα θέση πληρούται από κατάλογο
επιλαχόντων ο οποίος καταρτίζεται από τους υποψήφιους που δεν εκλέγηκαν
κατά την διάρκεια της προηγούμενης Εκλογικής Συνέλευσης, με τη σειρά του
αριθμού των ψήφων που έχουν πάρει σε αυτήν, ξεκινώντας από τον υποψήφιο
με τις περισσότερες ψήφους από τον πυλώνα που προέρχεται η κενωθείσα θέση.
(ιι) Εφόσον έχει καταδικαστεί από δικαστήριο της Κύπρου ή του εξωτερικού για
ποινικό αδίκημα το οποίο ενέχει έλλειψη τιμιότητας, εγκληματική ενέργεια ή ηθική
αισχρότητα ή σχετίζεται με σεξουαλική κακοποίηση Το ίδιο ισχύει και για μέλη της
Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου και του Συμβουλευτικού Οργάνου για Αιτήσεις
Ένταξης.
β ) Όταν μέλος της γραμματείας, πλην του προέδρου, επιθυμεί να παραιτηθεί,
πρέπει να κοινοποιήσει εγγράφως την παραίτησή του στη Γραμματεία του Συ.Ν.Κ.
και ακολούθως το Συ.Ν.Κ. στις υπόλοιπες οργανώσεις-μέλη εντός 2 εργάσιμων
ημερών. Η παραίτηση εκ της θέσεως της γραμματείας ισχύει από τη μέρα
παραλαβής της έγγραφης παραίτησης από τη Γραμματεία του Συ.Ν.Κ.. Η θέση του
παραιτηθέντος μέλους πληρούται από άτομο της ίδιας οργάνωσης και η επιλογή
του ατόμου επαφίεται στην οργάνωση. Σε περίπτωση που η οργάνωση δεν
επιθυμεί την πλήρωση της θέσης, πραγματοποιούνται εκλογές για την πλήρωση
της θέσης από τον ίδιο πυλώνα από τον οποίο προέκυψε η θέση, στην αμέσως
επόμενη Γενική Συνέλευση.
γ ) Η Γραμματεία με απόφασή της μπορεί να απαλλάξει των καθηκόντων του
μέλος της, εφόσον κρίνει πως το μέλος αδυνατεί να εκπληρώσει τα καθήκοντά
του για σοβαρούς και αποδεδειγμένους λόγους υγείας ή λόγω μετάβασης για
μεγάλο χρονικό διάστημα στο εξωτερικό. Η κενωθείσα θέση της Γραμματείας
μεταβιβάζεται, εκτός από την θέση του/της Προέδρου σε άτομο της ίδιας
οργάνωσης, το οποίο η οργάνωση αποφασίζει.
δ) Σε περίπτωση θανάτου μέλους της Γραμματείας, πλην του/της Προέδρου, η
θέση πληρούται αυτόματα από άτομο της ίδιας οργάνωσης.
ε) Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του/της Προέδρου προκηρύσσεται Έκτακτη
Γενική Συνέλευση για τη διενέργεια εκλογών για την πλήρωση της θέσης.
στ) Σε περίπτωση διάλυσης οργάνωσης με μέλος στη Γραμματεία, η θέση
πληρούται από τον επόμενο σε ψήφους επιλαχόντα από τον κατάλογο επιλαχόντων
κατά την εκλογή της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση διάλυσης
οργάνωσης με Πρόεδρο στη Γραμματεία, προκηρύσσεται Έκτακτη Γενική Συνέλευση
για τη διενέργεια εκλογών για την πλήρωση της θέσης του Προέδρου.
ζ) Σε περίπτωση που μέλος της Γραμματείας αποχωρήσει για οιονδήποτε λόγο
από την οργάνωση με την οποία έχει εκλεγεί ως μέλος της Γραμματείας, η
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κενωθείσα θέση της Γραμματείας μεταβιβάζεται, πλην της θέσης του Προέδρου
σε άτομο της ίδιας οργάνωσης, το οποίο η οργάνωση αποφασίζει.
Άρθρο 20. Αρμοδιότητες και Λειτουργία Γραμματείας Συ.Ν.Κ.
α) Η Γραμματεία εκπροσωπεί το Συ.Ν.Κ. σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
β) Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών της
Γραμματείας. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του/της Προέδρου.
Μέλος της Γραμματείας, όπως επίσης και μέλος της Επιτροπής Οικονομικού
Ελέγχου και του Συμβουλευτικού Οργάνου, δεν δικαιούται να συμμετέχει ούτε στη
συζήτηση ούτε στην ψηφοφορία, σε οποιοδήποτε όργανο του Συ.Ν.Κ., εάν η
απόφαση που θα ληφθεί αφορά τη διενέργεια δικαιοπραξίας ή την έγερση ή
κατάργηση δίκης μεταξύ του Συ.Ν.Κ. και του εν λόγω μέλους ή του συζύγου αυτού
ή συγγενή αυτού εξ’ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και 3ου 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.
γ) Η Γραμματεία φροντίζει να τηρούνται οι πρόνοιες του παρόντος καταστατικού
και να υλοποιούνται οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.
δ) Η Γραμματεία υποχρεούται να ενημερώνει τακτικά τις οργανώσεις-μέλη για
θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
ε) Η Γραμματεία έχει την ευθύνη της τήρησης αρχείου πρακτικών των Γενικών
Συνελεύσεων και των Συνεδριάσεων της Γραμματείας.
στ) Η Γραμματεία μπορεί να συνεργάζεται με εθελοντές για την πραγματοποίηση
των στόχων της, όπως και με οποιανδήποτε ομάδα ή/και επιτροπή μεταξύ άλλων,
η οποία θα συσταθεί από οικείο κανονισμό του Συ.Ν.Κ..
ζ) Η Γραμματεία καταρτίζει και δημοσιεύει την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για
κενές θέσεις εργασίας που προκύπτουν στο Συμβούλιο καθώς και τα συμβόλαια
εργoδότησης για το επαγγελματικό προσωπικό του Συμβουλίου. Αποφασίζει
επίσης για την πλήρωση θέσεων και για την πρόσληψη επαγγελματικού
προσωπικού σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
η) Η Γραμματεία λαμβάνει τις εισηγήσεις από το Συμβουλευτικό Όργανο για
Αξιολόγηση των Αιτήσεων Ένταξης σχετικά με το καθεστώς των μελών του
Συ.Ν.Κ. ως Πλήρη, Συνδεδεμένα ή Συνεργαζόμενα και προτείνει προς τη Γενική
Συνέλευση τη διαφοροποίηση του καθεστώτος τους.
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θ) Η Γραμματεία συνέρχεται σε τακτικές συνεδρίες μια φορά το μήνα και σε
έκτακτες όταν ζητηθεί εγγράφως από τον/την Πρόεδρο του Συ.Ν.Κ. εφόσον
παρουσιάζεται ανάγκη κατά την κρίση του, ή όταν ζητηθεί εγγράφως προς τη
Γραμματεία από το 1/3 των μελών αυτής.
ι) Η Γραμματεία τηρεί τις υποχρεώσεις του, ως αυτές αναφέρονται στον Περί
Σωματείων και Ιδρυμάτων και για άλλα Συναφή Θέματα Νόμο του 2017, Ν.104(Ι),
2017, καθώς και όλες τις σχετικές νομοθεσίες της Δημοκρατίας.
ια) Καμιά αμοιβή, οποιουδήποτε είδους, δεν καταβάλλεται για παρεχόμενες
υπηρεσίες, σε οποιοδήποτε μέλος της Γραμματείας, όπως επίσης και μέλους της
της Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου και του Συμβουλευτικού Οργάνου. Νοείται
ότι, τα μέλη, μπορούν να ανακτήσουν ή/και να διεκδικήσουν τυχόν λογικά έξοδα
που κατέβαλαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, περιλαμβανομένης και
αμοιβής τους που αντιστοιχεί σε υπηρεσίες και ή ερευνητικά ή άλλα
χρηματοδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα από τρίτους φορείς προγράμματα,
αφού προσκομίσουν τα αναγκαία έγγραφα.
ιβ) Η Γραμματεία ακολουθεί Κώδικα Χρηστής Διοίκησης, Συμπεριφοράς και
Δεοντολογίας, ο οποίος υιοθετείται από τη Γενική Συνέλευση και ο οποίος είναι
δεσμευτικός.
Άρθρο 21. Υποχρεώσεις Συ.Ν.Κ. προς τις οργανώσεις-μέλη του
α) Το Συ.Ν.Κ. υποστηρίζει τη δραστηριότητα των οργανώσεων μελών του ώστε να
διασφαλίζεται η συνεκτικότητα και παραγωγικότητα νοουμένου ότι αυτές δεν
αντίκεινται στο καταστατικό και στις αρχές του Συ.Ν.Κ.
β) Το Συ.Ν.Κ. λειτουργεί ως συμβουλευτικός φορέας προς τις οργανώσεις μέλη
του για υλοποίηση των δραστηριοτήτων τους στον τομέα της νεολαίας νοουμένου
ότι αυτές δεν αντίκεινται στο καταστατικό και στις αρχές του Συ.Ν.Κ.
γ) Το Συ.Ν.Κ. διατηρεί τακτική επικοινωνία με τις οργανώσεις-μέλη του και τις
ενημερώνει άμεσα για τυχόν αλλαγές στη σύσταση της Εκτελεστικής Γραμματείας
ή των λειτουργών του Συ.Ν.Κ.
δ) Το Συ.Ν.Κ. λειτουργεί ως συντονιστής των οργανώσεων-μελών του για την
διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ τους και της επίτευξης κοινών σκοπών.
ε) Το Συ.Ν.Κ. διευκολύνει τον διάλογο, την επικοινωνία και τη συνεργασία
ανάμεσα στις οργανώσεις-μέλη του.
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Άρθρο 22. Αρμοδιότητες Αξιωματούχων Γραμματείας
α) Ο/Η Πρόεδρος:
(1) Αντιπροσωπεύει Δικαστικά και Εξωδικαστικά το Συ.Ν.Κ..
(2) Προεδρεύει των συνεδριάσεων της Γραμματείας και των Γενικών Συνελεύσεων
του Συ.Ν.Κ..
(3) Συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρία τη Γραμματεία σύμφωνα με το Άρθρο 19(θ).
(4) Εκπροσωπεί το Συ.Ν.Κ. δημόσια και στις σχέσεις με άλλους φορείς εντός
και εκτός Κύπρου.
(5) Είναι υπεύθυνος/η για την υλοποίηση των αποφάσεων των οργάνων του
Συ.Ν.Κ..
(6) Έχει την ευθύνη για το γενικό συντονισμό του Συ.Ν.Κ..
(7) Υπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γραμματείας.
β) Ο/Η Αντιπρόεδρος Α’:
(1) Αναπληρώνει τον/την Πρόεδρο στα καθήκοντα του/της σε περίπτωση απουσίας.
(2) Έχει την ευθύνη για Θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
(3) Αναλαμβάνει την επαφή με Οργανώσεις Μέλη και τη συμμετοχή τους στις
δραστηριότητες του Συ.Ν.Κ..
γ) Ο/Η Αντιπρόεδρος Β’
(1) Αναπληρώνει τον/την Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας του/της Προέδρου και
του/της Αντιπροέδρου Α΄.
(2) Έχει την ευθύνη για τα θέματα του Συμβουλίου της Ευρώπης
(3) Έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση της Εθνικής Πολιτικής για την
Νεολαία
(4) Έχει την ευθύνη για την προώθηση της έρευνας σε θέματα που αφορούν τους
νέους.
(5) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας του γραφείου του Συμβουλίου.
ε) Ο/Η Γενικός Γραμματέας:
(1) τηρεί το Μητρώο Μελών,
(2) έχει την ευθύνη για την έγκαιρη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας του
Συ.Ν.Κ..
(3) Έχει την ευθύνη τήρησης του αρχείου του Συ.Ν.Κ.
(4) Σε συνεννόηση με τον/την Πρόεδρο, ετοιμάζει την ημερήσια διάταξη.
(5) Έχει την ευθύνη της διεκπεραίωσης και τήρησης αρχείου πρακτικών των
Γενικών Συνελεύσεων και των Συνεδριάσεων της Γραμματείας.
(6) Υπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γραμματείας.
στ) Ο/Η Γραμματέας Ανάπτυξης Προγραμμάτων:
(1) Έχει την ευθύνη για την ετοιμασία και υποβολή αιτήσεων για αυτοτελή
προγράμματα.
(2) έχει την ευθύνη συντονισμού των αυτοτελών προγραμμάτων που πιθανό να
αναλάβει το Συ.Ν.Κ.
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(3) έχει την ευθύνη εκπροσώπησης σε συναντήσεις με άλλους φορείς για
συνδιοργάνωση ή συμμετοχή σε άλλα προγράμματα.
(4) Έχει την ευθύνη για ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και
προγραμμάτων κατάρτισης είτε ως Συ.Ν.Κ. είτε σε άμεση συνεργασία με τις
οργανώσεις μέλη.
ζ) Ο/Η Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων:
(1) διατηρεί επαφή με φορείς με τους οποίους συνεργάζεται κατά καιρούς το
Συ.Ν.Κ..
(2) Έχει την ευθύνη για την προβολή του Συ.Ν.Κ. μαζί με τον/τη Γραμματέα
Τύπου και Πληροφόρησης
(3) Προγραμματίζει και υλοποιεί εκστρατείες για θέματα που απασχολούν τους
νέους σε συνεργασία με τη Γραμματεία.
(4) Είναι υπεύθυνος για την εξεύρεση νέων οργανώσεων για να γίνουν μέλη του
Συ.Ν.Κ..
η) Ο/Η Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων:
(1) Είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη σχέσεων με άλλα Εθνικά Συμβούλια
Νεολαίας και άλλους φορείς νεολαίας στο εξωτερικό.
(2) Είναι υπεύθυνος για την Ευρωμεσογειακή Συνεργασία, το πρόγραμμα
Νεολαίας του Ο.Η.Ε., το πρόγραμμα Νεολαίας της Κοινοπολιτείας
(3) Είναι υπεύθυνος για την ευρύτερη ανάπτυξη διαπολιτισμικού διαλόγου και
συνεργασίας, ισότητας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
(4) Συνεργάζεται στενά με τον/τη Γενικό Γραμματέα για την έγκαιρη διεκπεραίωση
της διεθνούς αλληλογραφίας του Συ.Ν.Κ. και ότι προκύπτει ως απορρέον από
αυτή.
(5) Εκπροσωπεί το Συ.Ν.Κ. σε Ευρωπαϊκά και Διεθνή φόρα
θ) Ο/Η Γραμματέας Τύπου και Πληροφόρησης:
(1) Προωθεί την επικοινωνία του Συ.Ν.Κ. με τα Μ.Μ.Ε.
(2) Έχει την ευθύνη για την προβολή του Συ.Ν.Κ. μαζί με τον/τη Γραμματέα
Δημοσίων Σχέσεων. Είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση και αναβάθμιση της
Ιστοσελίδας καθώς και των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης του Συ.Ν.Κ..
(3) Αναλαμβάνει μαζί με τον/τη Γραμματέα Δημοσίων Σχέσεων την υλοποίηση
των εκστρατειών του Συ.Ν.Κ..
(4) Είναι υπεύθυνος/η για τις εκδόσεις του Συ.Ν.Κ..
ι) Ο/Η Γραμματέας Οικονομικών
(1) είναι υπεύθυνος για την τήρηση και ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων του
Συ.Ν.Κ..
(2) χειρίζεται τις τυχόν οικονομικές συνεργασίες με ιδιωτικούς και δημόσιους
φορείς.
(3) είναι υπεύθυνος/η για την είσπραξη και παρακολούθηση των συνδρομών και
ενημέρωσης των λογιστικών βιβλίων μεριμνά για την έγκαιρη εξόφληση των
18

οικονομικών υποχρεώσεων του Συ.Ν.Κ. και την εξεύρεση πόρων για την
κάλυψη των οικονομικών αναγκών του Συ.Ν.Κ..
(4) Έχει την ευθύνη της ετοιμασίας του ετήσιου προϋπολογισμού και των
τελικών λογαριασμών κάθε έτους καθώς και την ετοιμασία του ετήσιου
οικονομικού απολογισμού.
(5) Είναι υπεύθυνος/η για την παρουσίαση του ετήσιου οικονομικού απολογισμού
ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης.
Άρθρο 23. Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου (ΕΟΕ)
1.Σύνθεση
Η Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη τα οποία
έχουν δικαίωμα ψήφου:
- Τρία (3) μέλη από οργανώσεις Πλήρη Μέλη εκλέγονται από τη Γενική
Συνέλευση, για μια περίοδο δύο (2) ετών αρχής γενομένης από την ημερομηνία
εκλογής της.
Στην Επιτροπή συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου:
- Ένα (1) μέλος της Γραμματείας του Συ.Ν.Κ., το οποίο διορίζεται από αυτή
- Ο Εκτελεστικός Γραμματέας
Η Επιτροπή εκλέγει τον πρόεδρό της μεταξύ των μελών που κατέχουν δικαίωμα
ψήφου. Ο/Η Πρόεδρος της Επιτροπής θα εκπροσωπεί την Επιτροπή στη
Γραμματεία του Συ.Ν.Κ. όταν παραστεί ανάγκη καθώς και στη Γενική Συνέλευση.
Ο/Η Πρόεδρος της Επιτροπής θα προεδρεύει των συνεδριάσεων της Επιτροπής
και έχει νικούσα ψήφο σε περίπτωση ισοψηφίας κατά τη διάρκεια των εργασιών
της.
2. Διαδικασία εκλογής
Η εφορευτική επιτροπή για την Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου απαρτίζεται από
τρία (3) μέλη της εκάστοτε Εκτελεστικής Γραμματείας του Συ.Ν.Κ., των οποίων η
οργάνωση τους δεν διεκδικεί θέση στην Επιτροπή. Οι υποψήφιοι μπορούν να
καθορίσουν ένα (1) παρατηρητή κατά τη διάρκεια της καταμέτρησης.
Η εφορευτική επιτροπή διασφαλίζει ότι τα ψηφοδέλτια της Επιτροπής Οικονομικού
Ελέγχου και του Συμβουλευτικού Οργάνου για Αιτήσεις Ένταξης είναι
διαφορετικού χρώματος. Στη συνέχεια καταμετρά και σφραγίζει τα ψηφοδέλτια
που θα δοθούν για την ψηφοφορία. Τα αποτελέσματα καταχωρούνται σε ειδικό
έντυπο το οποίο προσυπογράφεται από όλα τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής ανακοινώνει στην ολομέλεια
το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Τα ψηφοδέλτια και τα έντυπα καταγραφής των
αποτελεσμάτων φυλάγονται σε ειδικό χώρο στα γραφεία του Συ.Ν.Κ. και δεν
καταστρέφονται. Σε περίπτωση που χρειάζονται περαιτέρω ρυθμίσεις σε σχέση με
τη διαδικασία της ψηφοφορίας, αυτές θα καθορίζονται με εσωτερικό κανονισμό ή
με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
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Κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας, ο/η εκπρόσωπος της κάθε οργάνωσηςπλήρες μέλος, πρέπει να σημειώσει στο ψηφοδέλτιο της με χ,+ ή √, τουλάχιστον
μια (1) υποψηφιότητα, με ανώτατο όριο ψήφων τις τρείς (3) ψήφους. Στην
περίπτωση που δεν σημειωθεί μία ψήφος ή περισσότερες από 3 ψήφοι το
ψηφοδέλτιο θεωρείται άκυρο και δεν καταμετράται.
3. Εξουσίες
Η Επιτροπή έχει την ευθύνη να διεξάγει εσωτερικό έλεγχο στα οικονομικά του
Συ.Ν.Κ., να ελέγχει τις οικονομικές συμφωνίες του Συ.Ν.Κ. και να ετοιμάζει
έκθεση στην ετήσια Γενική Συνέλευση σχετικά με τον ετήσιο προϋπολογισμό και
τους λογαριασμούς του Συ.Ν.Κ.. Επίσης δρα με συμβουλευτικό ρόλο προς την
Γραμματεία του Συ.Ν.Κ., οργανώσεις μέλη και την Γενική Συνέλευση σχετικά με
την κατανομή των υφιστάμενων πόρων σύμφωνα με τις στρατηγικές
προτεραιότητες και το πρόγραμμα εργασίας του Συ.Ν.Κ., αλλά επίσης και ως
προς τον εντοπισμό νέων πόρων. Υποψηφιότητες για την Επιτροπή
υποβάλλονται στη Γραμματεία του Συ.Ν.Κ. ένα μήνα πριν τη Γενική Συνέλευση
και κοινοποιούνται στα Μέλη του Συ.Ν.Κ. μαζί με τα έγγραφα της Συνέλευσης
4. Συνάντηση και ανακοίνωση
Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο μετά από πρόσκληση
του Προέδρου της.
5. Απαρτία και ψηφοφορία
Η συνεδρία της Επιτροπής είναι έγκυρη εφόσον όλα τα μέλη που έχουν δικαίωμα
ψήφου είναι παρόντα. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με πλειοψηφία
των ψηφισάντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του/της
Προέδρου ή του/της αντικαταστάτη/τριας προέδρου. Πρέπει να τηρούνται
πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου υπό την
ευθύνη του Προέδρου της Επιτροπής, τα οποία να υπογράφονται και από τα
τρία μέλη της επιτροπής που έχουν δικαίωμα ψήφου.
6. Λήξη της θητείας
Σύνθεση της Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου τερματίζεται αυτόματα σε περίπτωση:
- Λήξη της θητείας της Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου
- Θάνατο
- Η παραίτηση του
Κάθε εκλεγμένο μέλος της Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου μπορεί να παυθεί με
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
7. Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου
Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου γίνεται σύμφωνα με
τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού για αντικατάσταση μέλους της
Γραμματείας του Συ.Ν.Κ. (Άρθρο 19).
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Άρθρο 24: Συμβουλευτικό Όργανο για Αιτήσεις Ένταξης (ΣΟΑΕ)
1. Σύνθεση
Το Συμβουλευτικό Όργανο για τις Αιτήσεις Ένταξης των Μελών απαρτίζεται από τα
ακόλουθα μέλη τα οποία κατέχουν δικαίωμα ψήφου:
- Τρία (3) μέλη από οργανώσεις πλήρη μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση,
για μια περίοδο δύο (2) ετών αρχής γενομένης από την ημερομηνία εκλογής της.
Επίσης από τα ακόλουθα μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου :
- Ένα (1) μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας που διορίζεται από αυτή
- Ο Εκτελεστικός Γραμματέας
Το Συμβουλευτικό Όργανο εκλέγει τον πρόεδρό του μεταξύ των μελών που
κατέχουν δικαίωμα ψήφου. Ο/Η Πρόεδρος θα εκπροσωπεί το Συμβουλευτικό
Όργανο στη Εκτελεστική Γραμματεία όταν παραστεί ανάγκη και στη Γενική
Συνέλευση. Ο/Η Πρόεδρος θα προεδρεύει των συνεδριάσεων του Συμβουλευτικού
Οργάνου και έχει νικούσα ψήφο σε περίπτωση ισοψηφίας κατά τη διάρκεια των
εργασιών της.
2. Διαδικασία εκλογής
Η εφορευτική επιτροπή για το Συμβουλευτικό Όργανο για Αιτήσεις Ένταξης
απαρτίζεται από τρία (3) μέλη της εκάστοτε Εκτελεστικής Γραμματείας του Συ.Ν.Κ.,
των οποίων η οργάνωση τους δεν διεκδικεί θέση στην Επιτροπή. Οι υποψήφιοι
μπορούν να καθορίσουν ένα (1) παρατηρητή κατά τη διάρκεια της καταμέτρησης.
Η εφορευτική επιτροπή διασφαλίζει ότι τα ψηφοδέλτια της Επιτροπής Οικονομικού
Ελέγχου και του Συμβουλευτικού Οργάνου για Αιτήσεις Ένταξης είναι διαφορετικού
χρώματος. Στη συνέχεια καταμετρά και σφραγίζει τα ψηφοδέλτια που θα δοθούν
για την ψηφοφορία. Τα αποτελέσματα καταχωρούνται σε ειδικό έντυπο το οποίο
προσυπογράφεται από όλα τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής. Στη συνέχεια ο
Πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής ανακοινώνει στην ολομέλεια το αποτέλεσμα
της ψηφοφορίας. Τα ψηφοδέλτια και τα έντυπα καταγραφής των αποτελεσμάτων
φυλάγονται σε ειδικό χώρο στα γραφεία του Συ.Ν.Κ. και δεν καταστρέφονται. Σε
περίπτωση που χρειάζονται περαιτέρω ρυθμίσεις σε σχέση με τη διαδικασία της
ψηφοφορίας, αυτές θα καθορίζονται με εσωτερικό κανονισμό ή με απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης.
Κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας, ο/η εκπρόσωπος της κάθε οργάνωσης-πλήρες
μέλος, πρέπει να σημειώσει στο ψηφοδέλτιο της με χ,+ ή √, τουλάχιστον μια (1)
υποψηφιότητα, με ανώτατο όριο ψήφων τις τρείς (3) ψήφους. Στην περίπτωση που
δεν σημειωθεί μία ψήφος ή περισσότερες από 3 ψήφοι το ψηφοδέλτιο θεωρείται
άκυρο και δεν καταμετράται.
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3. Εξουσίες
Το Συμβουλευτικό Όργανο για τις αιτήσεις ένταξης εξετάζει τις ολοκληρωμένες
αιτήσεις των προτεινόμενων μελών και απευθύνει αιτιολογημένη έκθεση στη
Γραμματεία αναφορικά με αυτές. Επιπλέον, υποβάλλει αιτιολογημένη έκθεση
σχετικά με την διαφοροποίηση του καθεστώς των μελών του Συ.Ν.Κ. ως Πλήρη,
Συνδεδεμένου ή Συνεργαζόμενα. Το Συμβουλευτικό Όργανο για τις αιτήσεις
ένταξης εξετάζει το κατά πόσο οι υφιστάμενες Οργανώσεις – μέλη (Πλήρη,
Συνδεδεμένα και Συνεργαζόμενα) εξακολουθούν να τηρούν τα κριτήρια μέλους του
Συ.Ν.Κ. και απευθύνει αιτιολογημένη έκθεση στη Γραμματεία αναφορικά με αυτές.
Υποψηφιότητες για την Επιτροπή υποβάλλονται στη Γραμματεία του Συ.Ν.Κ. ένα
μήνα πριν τη Γενική Συνέλευση και κοινοποιούνται στα Μέλη του Συ.Ν.Κ. μαζί με τα
έγγραφα της Συνέλευσης.
4. Συνάντηση και ανακοίνωση
Το Συμβουλευτικό Όργανο συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο μετά
από πρόσκληση του Προέδρου.
5. Απαρτία και ψηφοφορία
Η συνεδρία του Συμβουλευτικού Οργάνου είναι έγκυρη εφόσον όλα τα μέλη που
έχουν δικαίωμα ψήφου είναι παρόντα. Οι αποφάσεις του Συμβουλευτικού Οργάνου
λαμβάνονται με πλειοψηφία των ψηφισάντων. Πρέπει να τηρούνται πρακτικά των
συνεδριάσεων του Συμβουλευτικού Οργάνου υπό την ευθύνη του Προέδρου, τα
οποία να υπογράφονται και από τα τρία μέλη του Συμβουλευτικού Οργάνου που
έχουν δικαίωμα ψήφου.
6. Λήξη της θητείας
Σύνθεση του Συμβουλευτικού Οργάνου τερματίζεται αυτόματα σε περίπτωση:
- Λήξη της θητείας του Συμβουλευτικού Οργάνου για Αιτήσεις Ένταξης
- Θάνατο
- Η παραίτηση του
Κάθε εκλεγμένο μέλος του Συμβουλευτικού Οργάνου μπορεί να παυθεί με
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
7. Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλευτικού Οργάνου
Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλευτικού Οργάνου γίνεται σύμφωνα με τις
διατάξεις του παρόντος καταστατικού για αντικατάσταση μέλους της γραμματείας
του Συ.Ν.Κ. (Άρθρο 19)
Άρθρο 25. Επιτροπές Εργασίας του Συ.Ν.Κ.
(1) Για καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών του Συ.Ν.Κ., η Γραμματεία μπορεί
να ορίζει μόνιμες ή προσωρινές επιτροπές εργασίας με ορισμένη αρμοδιότητα
και εντολή κάτω από την εποπτεία της. Επικεφαλής μιας επιτροπής εργασίας
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ορίζεται μέλος της Γραμματείας του οποίου η αρμοδιότητα συνάδει με τους όρους
εντολής της επιτροπής εργασίας.
(2) Μέλη των επιτροπών εργασίας μπορούν να οριστούν, εκτός από μέλη της
Γραμματείας, και εκπρόσωποι των οργανώσεων-μελών του Συ.Ν.Κ..
Άρθρο 26. Διεθνής Παρουσία του Συ.Ν.Κ.
Στη διεθνή παρουσία του το Συ.Ν.Κ. δύναται να εκπροσωπηθεί και από
εκπροσώπους οργανώσεων-μελών του με ειδικό ενδιαφέρον, ανάλογα με το
θέμα.
Άρθρο 27. Οικονομικοί Πόροι του Συμβουλίου
Οι οικονομικοί πόρου του Συ.Ν.Κ. προέρχονται από:
α) Συνδρομές Μελών,
β) Ετήσια Κρατική χορηγία,
γ) Έσοδα από νόμιμες δραστηριότητες στα πλαίσια των στόχων του.
δ) Επιχορηγήσεις από τοπικά, ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα
ε) Έσοδα από δωρεές, εκδηλώσεις, χορηγούς ή διαφημίσεις και δραστηριότητες
στα πλαίσια των στόχων του Συ.Ν.Κ.
Άρθρο 28:
α) Το οικονομικό έτος του Συ.Ν.Κ. αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η
Αυγούστου του επόμενου έτους.
β) Σε περίπτωση που τα έσοδα του Συ.Ν.Κ. υπερβαίνουν τις σαράντα χιλιάδες
ευρώ (€40,000), ελεγκτές εξετάζουν τον οικονομικό ισολογισμό που ετοιμάζει ο/η
Γραμματέας Οικονομικών και ελέγχουν τα λογιστικά βιβλία και αποδεικτικά
στοιχεία πάνω στα οποία στηρίζεται, υποβάλλουν γραπτή έκθεση προς τη
Γραμματεία και τη Γενική Συνέλευση για την ορθότητα του ή όχι με τις
παρατηρήσεις τους. Όλα τα λογιστικά βιβλία και τα άλλα έγγραφα πρέπει να είναι
στη διάθεση τους για το σκοπό αυτό.
γ) Η αμοιβή των ελεγκτών καθορίζεται κάθε φορά από τη Γραμματεία
δ) Η Γραμματεία υποχρεούται, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου Περί
Σωματείων και Ιδρυμάτων και άλλων συναφών θεμάτων του 2017, στο τέλος
κάθε χρόνου υποχρεούται να καταρτίζει τους πιο κάτω λογαριασμούς, τους
οποίους θα διαβιβάζει προς τον Έφορο Σωματείων και Ιδρυμάτων, μέσα σε επτά
(7) μήνες από τη λήξη του οικονομικού έτους,
(ι) λογαριασμό του ακαθάριστου εισοδήματος του Συ.Ν.Κ. κατά τη διάρκεια
του χρόνου που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου,
(ιι) λογαριασμό κάθε περισσεύματος κατά την έναρξη του χρόνου και όλων
των εισπραχθέντων χρημάτων κατά τη διάρκεια του χρόνου.
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(ιιι) λογαριασμό όλων των ποσών που οφείλονται στο Συ.Ν.Κ. ή οφείλει το
Συ.Ν.Κ. και των σχετικών πληρωμών κατά την ίδια περίοδο.
ε) Τα μέλη της Γραμματείας έχουν την υποχρέωση να διαβιβάζουν στον Έφορο
Σωματείων, το αργότερο εντός εφτά (7) μηνών από τη λήξη του οικονομικού
έτους, τους λογαριασμούς και σχετική έκθεση του εγκεκριμένου ελεγκτή, όπως
προβλέπεται στο Νόμο περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και άλλων συναφών
θεμάτων του 2017, άρθρο 49(1) και (2).
Άρθρο 29
α. Εκτός εάν η Γραμματεία αποφασίσει διαφορετικά το Συ.Ν.Κ. εκπροσωπείται σε
κάθε περίπτωση (εξώδικα ή/και ενώπιον Δικαστικών Διοικητικών και άλλων
κυβερνητικών ή άλλων Αρχών) από τον/την Πρόεδρο της Γραμματείας και αρχίζει
οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία ή εγκαλείται επ' ονόματι και από κοινού
του/της Προέδρου και του/της Αντιπροέδρου Α΄ της Γραμματείας.
β. Η διοίκηση και διαχείριση του Συ.Ν.Κ. διέπεται από τις πρόνοιες του παρόντος
Καταστατικού.
Άρθρο 30.
α) Οι επίσημες γλώσσες του Συ.Ν.Κ. είναι η Ελληνική και η Τουρκική.
β) Μπορεί να γίνει χρήση και της Αγγλικής ως γλώσσα εργασίας.
Άρθρο 31. Διάλυση του Συ.Ν.Κ.
α) Το Συ.Ν.Κ. διαλύεται με απόφαση των 2/3 των Οργανώσεων-Πλήρων
μελών, που λαμβάνεται σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία συγκαλείται για το
σκοπό αυτό.
β) Η περιουσία του Συμβουλίου θα διατεθεί σε μη κυβερνητικές οργανώσεις που
επιτελούν ανθρωπιστικό έργο, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με απλή
πλειοψηφία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 32.
α) Τα ιδρυτικά Μέλη είναι απ’ ευθείας Πλήρη μέλη.
β) Για θέματα που δεν προνοεί το παρόν καταστατικό, αποφασίζει η Γραμματεία
με απόλυτη πλειοψηφία και επικυρώνει ή απορρίπτει η αμέσως επόμενη Γενική
Συνέλευση
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γ) Όλες οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού έχουν άμεση και δεσμευτική ισχύ
προς όλα τα Μέλη.

Λευκωσία 27 Οκτωβρίου 2018
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