ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΚΙΣΑ – ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑ, ΣΤΗΡΙΞΗ, ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΜΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ
1.

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία ΚΙΣΑ – ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑ, ΣΤΗΡΙΞΗ,
ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΜΟ.
Έδρα του Σωματείου είναι η Λευκωσία.
Το Σωματείο έχει σφραγίδα που φέρει το έμβλημα του Σωματείου και τις λέξεις
ΚΙΣΑ – ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑ, ΣΤΗΡΙΞΗ, ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΜΟ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ
1.

Οι αρχές που διέπουν τη δράση της ΚΙΣΑ είναι:
1.1. Η ισότητα όλων των ανθρώπων που συνεπάγεται το δικαίωμα τους σε ίση
μεταχείριση, ίσες ευκαιρίες και ελεύθερη και ισότιμη συμμετοχή στο
κοινωνικό,, οικονομικό, πολιτικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι.
1.2. Η διαφορετικότητα δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού αλλά μπορεί και πρέπει
να εμπλουτίσει την κοινωνία μας και να τη μετατρέψει σε χώρο
διαπολιτισμικής συνύπαρξης προς όφελος όλων.

2.

Σκοποί της ΚΙΣΑ είναι:
2.1. Η παρέμβαση στην κυπριακή κοινωνία με στόχο την εξέλιξη της σε μια
κοινωνία συνεργασίας, κατανόησης και ισότητας όλων των μελών της,
ανεξαρτήτως κοινοτικής προέλευσης, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής,
ιθαγένειας, μεταναστευτικής ή προσφυγικής βιογραφίας, καθεστώτος,
χρώματος, θρησκείας, πολιτικών ή
άλλων ιδεών, φύλου, σεξουαλικού
προσανατολισμού, σεξουαλικής προτίμησης ή ταυτότητας φύλου , ηλικίας,
αναπηρίας ή οποιασδήποτε άλλης διαφορετικότητας.
2.2. Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας
για φαινόμενα που
εκτρέφουν τον αποκλεισμό, τις διακρίσεις, το ρατσισμό και την ξενοφοβία, τη
ρητορική και τα εγκλήματα μίσους, μέσα από την ενίσχυση της κοινωνικής
αλληλεγγύης, την ανάπτυξη δομών κοινής δράσης και τη ρύθμιση θεσμών
προστασίας.
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2.3. Η ανάπτυξη κινήματος αντίστασης σε όλες τις μορφές καταπίεσης της
διαφορετικότητας και η συμμετοχή στην οικοδόμηση μιας κοινωνίας που θα
βασίζεται στις αξίες της δημοκρατίας και της ισότητας, της αποδοχής και της
αλληλεγγύης.
2.4. Η μελέτη των φαινομένων της μετανάστευσης του ασύλου, των διακρίσεων,
του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, της ρητορικής και των εγκλημάτων
μίσους και της εμπορίας ανθρώπων , με τη συλλογή, συγκέντρωση και
επεξεργασία πληροφοριών και στοιχείων αναφορικά με τις γενεσιουργές τους
αιτίες, τους όρους παρουσίας προσφύγων, αιτητών ασύλου και
μεταναστριών/ών στην Κύπρο και τις συνθήκες διαβίωσης, εργασίας,
εκπαίδευσης, υγείας, εισόδου, εξόδου και διακίνησης, συμμετοχής και
ένταξης τους στην κυπριακή κοινωνία.
2.5. Η μελέτη του νομικού καθεστώτος που ρυθμίζει την είσοδο, παραμονή,
εργασία και διαβίωση των μεταναστριών/ών στην Κύπρο και η επεξεργασία
προτάσεων για την τροποποίηση και βελτίωση του.
2.6. Η μελέτη του νομικού καθεστώτος και της πρακτικής του εφαρμογής σε
σχέση με την απαγόρευση και καταπολέμηση των διακρίσεων, του
ρατσισμού, της ξενοφοβίας, της ρητορικής και των εγκλημάτων μίσους όπως
και της εμπορίας ανθρώπων,
και η κοινωνική παρέμβαση για την
καταπολέμηση αυτών των φαινομένων.
2.7. Η δημιουργία δικτύου υπηρεσιών πληροφόρησης, προστασίας, κοινωνικής
στήριξης και διαμεσολάβησης προς πρόσφυγες και μετανάστριες/τες. που
βρίσκονται στην Κύπρο.
2.8. Η συμβολή στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, εργασίας και
ψυχαγωγίας, προσφύγων και μεταναστριών/ών που βρίσκονται στην Κύπρο.
2.9. Ο σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων για την επιμόρφωση και
κατάρτιση προσφύγων και μεταναστριών/τών καθώς και για την ένταξη τους
στην κυπριακή κοινωνία.
3.

Μέσα για την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών είναι:
3.1. Η δημιουργία κέντρου παροχής υπηρεσιών πληροφόρησης,
στήριξης,
προάσπισης και διαμεσολάβησης σε μετανάστριες/τες. αιτητές ασύλου και
πρόσφυγες και η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης του
προσωπικού και εθελοντριών/ών που θα συμμετέχουν στις υπηρεσίες
στήριξης.
3.2. Η συνεργασία με κοινότητες, οργανώσεις και ομάδες αιτητών ασύλου,
προσφύγων και μεταναστριών/ών και η ενίσχυση των δραστηριοτήτων τους
στην Κύπρο και γενικότερα η συνεργασία με άλλους φορείς που δρουν μέσα
ή και έξω από την Κύπρο με συναφείς στόχους.
3.3. Η παρέμβαση προς κρατικούς, ημικρατικούς και ιδιωτικούς φορείς,
ανεξάρτητες αρχές και θεσμούς, στην Κύπρο και στο εξωτερικό, με την
υποβολή εκθέσεων και προτάσεων ή άλλους τρόπους, για την υπεράσπιση
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των δικαιωμάτων των αιτητών ασύλου, προσφύγων και μεταναστριών/ών και
τη βελτίωση των συνθηκών τους στην Κύπρο.
3.4. Να κινεί, είτε εξ ονόματος της ίδιας της ΚΙΣΑ, είτε εξ ονόματος οποιουδήποτε
άλλου προσώπου είτε προς υπεράσπισή του, και με την έγκρισή του, κάθε
δικαστική ή/και διοικητική διαδικασία, περιλαμβανόμενου και του
στρατηγικού νομικού σχεδιασμού (strategic litigation), προβλεπόμενη για
την πραγμάτωση των υποχρεώσεων του κράτους ή των ιδιωτών για την
καταπολέμηση των διακρίσεων και του ρατσισμού και για τη διασφάλιση των
δικαιωμάτων του ενδιαφερόμενου προσώπου.
3.5. Η παρέμβαση, περιλαμβανόμενων κινητοποιήσεων και διαδηλώσεων, με
στόχο την καταπολέμηση και εξάλειψη των διακρίσεων, της ξενοφοβίας, του
ρατσισμού, της ρητορικής και εγκλημάτων μίσους καθώς και της εμπορίας
ανθρώπων και την ανάπτυξη μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας, ιδιαίτερα
προς την κατεύθυνση των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και της Παιδείας.
3.6. Η ανάπτυξη πολιτιστικής και καλλιτεχνικής κίνησης με στόχο την προβολή
του κυπριακού πολιτισμού στους/τις μετανάστες/τριες και πρόσφυγες που
βρίσκονται στη χώρα μας και αντίστοιχα του πολιτισμού των χωρών
προέλευσης των μεταναστριών/ών και προσφύγων.
3.7. Η διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων και η
διεξαγωγή ερευνών και μελετών σε θέματα/τομείς που άπτονται των σκοπών
της ΚΙΣΑ.
3.8. Ο σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων οποιασδήποτε
μορφής ή άλλων προγραμμάτων τα οποία υποβοηθούν, μεταξύ άλλων, στην
ένταξη των μεταναστών και προσφύγων στην κυπριακή και στην κατανόηση
εκ μέρους κυπρίων της μετανάστευσης και τη διαδικασία ένταξης ως μια
αμφίδρομη διαδικασία.
3.9. Η έκδοση έντυπων και άλλων υλικών, καθώς και η λειτουργία ιστοσελίδας,
Facebook και άλλων μέσων κοινωνικής δικτύωσης για ενημέρωση,
ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της κοινωνίας στα θέματα/τομείς που
άπτονται των σκοπών και του έργου της ΚΙΣΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΜΕΛΗ
1. Τα μέλη της ΚΙΣΑ διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.
2. Τακτικό μέλος της ΚΙΣΑ μπορεί να γίνει κάθε άτομο που διαμένει στην Κύπρο
όταν:
2.1. αποδεχθεί γραπτώς το Καταστατικό της ΚΙΣΑ, και
2.2. το εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο απορρίψει την εγγραφή ως τακτικού
μέλους, προσώπου που πληροί τις υπόλοιπες προϋποθέσεις που αναφέρονται πιο
πάνω, αυτός/ή μπορεί, μέσω μέλους της ΚΙΣΑ, να θέσει το θέμα στη Γενική
Συνέλευση που παίρνει και την τελική απόφαση.

4

4. Επίτιμα μέλη μπορούν να ανακηρυχθούν πρόσωπα που προσέφεραν σημαντικές
υπηρεσίες στην ΚΙΣΑ και στην πραγμάτωση των σκοπών της. Ανακηρύσσονται
από τη Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου ή
μέλους της ΚΙΣΑ. Η πρόταση θα πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον τα 2/3 των
ψήφων των παρευρισκομένων μελών.
5. Μέλος της ΚΙΣΑ μπορεί να αποβληθεί αν:
5.1. παραβιάζει τις αρχές και τους σκοπούς της ΚΙΣΑ, ή
5.2. αρνείται να εκπληρώσει υποχρεώσεις του που
Καταστατικό.

πηγάζουν

από

το

6. Η αποβολή μέλους της ΚΙΣΑ πραγματοποιείται ύστερα από απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με πλειοψηφία 2/3 του συνόλου των
μελών του και επικυρώνεται με απόφαση της αμέσως επόμενης Γενικής
Συνέλευσης με πλειοψηφία 2/3 των παρευρισκομένων
7. Όλα τα μέλη της ΚΙΣΑ έχουν ίσα δικαιώματα, περιλαμβανόμενου του δικαιώματος
να εκλέγουν και να εκλέγονται.
8. Μέλος της ΚΙΣΑ που παύεται ή αποχωρεί δεν έχει κανένα δικαίωμα επί της
περιουσίας της.
9. Η ιδιότητα μέλους είναι ανεπίδεκτη αντιπροσώπευσης και δεν μεταβιβάζεται, ούτε
κληρονομείται.
10. Καμία αμοιβή οποιουδήποτε είδους δεν καταβάλλεται σε μέλος για παρεχόμενες
υπηρεσίες:
Νοείται ότι τα μέλη, περιλαμβανομένων των μελών της διοίκησης ή των ιδρυτών
της ΚΙΣΑ, μπορούν να ανακτήσουν ή/και να διεκδικήσουν τυχόν λογικά έξοδα που
καταβάλλουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, περιλαμβανομένης και
αμοιβής τους που αντιστοιχεί στην παροχή των υπηρεσιών τους σε ερευνητικά ή
άλλα χρηματοδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα από τρίτους φορείς
προγράμματα, αφού προσκομίσουν τα αναγκαία έγγραφα.
11. Μέλος δεν δικαιούται να συμμετέχει ούτε στη συζήτηση ούτε στην ψηφοφορία,
εάν η απόφαση που θα ληφθεί αφορά τη διενέργεια δικαιοπραξίας ή την έγερση ή
κατάργηση δίκης μεταξύ της ΚΙΣΑ και του εν λόγω μέλους ή του συζύγου αυτού ή
συγγενή αυτού εξ’ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού
συγγένειας ή την επιχείρηση δικαιοπραξίας μεταξύ της ΚΙΣΑ 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.
12. Οποιαδήποτε αμοιβή για εργασία που γίνεται από μέλη του ΔΣ δύναται να
επιστρέφεται στην ΚΙΣΑ ως συνεισφορά.
Νοείται ότι η ‘αμοιβή για εργασία’ δεν περιλαμβάνει έξοδα για ταξίδια για
εκπροσώπηση της ΚΙΣΑ σε συναντήσεις, συνέδρια, ή/και άλλους σκοπούς, στην
Κύπρο ή το εξωτερικό.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ
1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτερο όργανο της ΚΙΣΑ. Αποφασίζει για
οποιαδήποτε θέματα που δεν προβλέπεται
από το παρόν Καταστατικό ότι
αποφασίζονται από άλλα όργανα της ΚΙΣΑ. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι
τακτική, έκτακτη ή/και καταστατική.
2. Η Τακτική συγκαλείται μια φορά κάθε χρόνο, σε ημερομηνία που καθορίζεται από
το Διοικητικό Συμβούλιο και δημοσιοποιείται τουλάχιστο μια βδομάδα
προηγουμένως.
3. Τα θέματα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθορίζονται από το Διοικητικό
Συμβούλιο ή από μέλη εφόσον καταθέσουν τις προτάσεις τους γραπτώς στο
Διοικητικό Συμβούλιο, τουλάχιστον 5 μέρες πριν από τη Συνέλευση. απόφαση
συνέλευσης για θέμα το οποίο δεν είχε αναγραφεί στην πρόσκληση είναι άκυρη,
εκτός και εάν τα μέλη της γενικής συνέλευσης εγκρίνουν την συζήτηση του
θέματος και τη λήψη απόφασης κατά τη γενική συνέλευση.
4. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση προεδρεύει τριμελές προεδρείο το οποίο εκλέγεται
από τη Συνέλευση.
5. Έκτακτη Γενική Συνέλευση καλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο όταν αυτό κρίνει
σκόπιμο ή όταν ζητηθεί γραπτώς από το Διοικητικό Συμβούλιο από το 1/3 των
μελών.
6. Τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση καθίσταται καταστατική συνέλευση εφόσον
σε αυτήν τροποποιείται το καταστατικό και σε τέτοια περίπτωση ισχύουν οι
διατάξεις του Μέρους VI.
7. Απαρτία σε τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση αποτελούν τα μισά +1 μέλη της
ΚΙΣΑ. Μετά την παρέλευση μισής ώρας από την καθορισμένη ώρα έναρξης της
Συνέλευσης, απαρτία αποτελούν τα παρευρισκόμενα μέλη. Μέλη μπορούν να
συμμετέχουν στη Γενική συνέλευση και μέσω τηλεδιάσκεψης.
8. Απόφαση για να θεωρείται έγκυρη πρέπει να ψηφιστεί από την πλειοψηφία των
παρόντων
μελών, λαμβανομένων υπόψη και συμμετεχόντων μέσω
τηλεδιάσκεψης. Μέλος δύναται να εξουσιοδοτήσει άλλο μέλος να ψηφίσει εκ
μέρους του ασκώντας το δικαίωμα του για ψήφο δι΄αντιπροσώπου του (proxy
vote), σύμφωνα με διαδικασία που καθορίζεται πριν τη γενική συνέλευση από το
διοικητικό συμβούλιο.
9. Απόφαση δύναται να ληφθεί και χωρίς τη συνέλευση των μελών εάν τουλάχιστον
τα δύο τρίτα των μελών δηλώσουν εγγράφως τη συναίνεσή τους για
συγκεκριμένη πρόταση. Η Γενική Συνέλευση δύναται να πραγματοποιείται με
τηλεδιάσκεψη όταν και εφόσον κρίνεται αναγκαίο.
10. Η ΚΙΣΑ διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από την Τακτική Γενική
Συνέλευση. Ο ελάχιστος αριθμός των μελών είναι πέντε (5) αλλά η Γενική
Συνέλευση μπορεί να καθορίσει μεγαλύτερο αριθμό, ο οποίος πρέπει να είναι
πάντοτε περιττός. Η θητεία του είναι διετής.
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11. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη προώθησης των σκοπών της ΚΙΣΑ και
της υλοποίησης των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και αντιπροσωπεύει
την ΚΙΣΑ εξώδικα και δικαστικά.
12. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα στην πρώτη του συνεδρία. Εκλέγει
ανάμεσα στα μέλη του Πρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία και καθορίζει τις ευθύνες
των υπολοίπων μελών. Συγκροτεί ολιγομελές συντονιστικό σώμα, όταν αυτό
κριθεί αναγκαίο για την καλύτερη διεκπεραίωση των αποφάσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου.
13. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τουλάχιστον μια φορά το μήνα και οι
αποφάσεις του λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών. Το Διοικητικό
Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται στη συνεδρία τα μισά συν
ένα μέλη του. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν ανταποκρίνεται στα
καθήκοντα και υποχρεώσεις όπως αναφέρονται στο καταστατικό αποβάλλεται με
πλειοψηφία 2/3 των μελών του και επικυρώνεται από την αμέσως επόμενη Γενική
Συνέλευση
14. Το Διοικητικό Συμβούλιο γενικά έχει τηv ευθύνη vα εφαρμόζει και υλοποιεί τις
αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, να αποφασίζει στο πλαίσιο του παρόντος
Καταστατικού τις λεπτομέρειες λειτουργίας της ΚΙΣΑ, να διαμορφώνει τη
στρατηγική για την εκπλήρωση τωv σκοπών και στόχων της ΚΙΣΑ. To Διοικητικό
Συμβούλιο έχει ευθύνη παρακολούθησης των τραπεζικών λογαριασμών της ΚΙΣΑ
και ορίζει τα άτομα που θα διαχειρίζονται και θα υπογράφουν για αυτούς τους
λογαριασμούς
15. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να καθορίζει υποτομείς εργασίας και να
φροντίζει για τη δημιουργία υποομάδων για την πραγμάτωση των σκοπών και
στόχων της ΚΙΣΑ
16. Η/ο Πρόεδρος προεδρεύει όλων των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
Όταν απουσιάζει την/ον αναπληροί η/ο Γραμματέας ή στην απουσία της/ου, η/ο
Ταμίας.
17. Η/ο πρόεδρος ή η/ο Γραμματέας εντός των πρώτων 3 μηνών κάθε χρόνου
γνωστοποιούν γραπτώς στον Έφορο Σωματείων και Ιδρυμάτων:
17.1. Αριθμητικά, διαγραφές και εγγραφές νέων μελών
17.2. Σε περίπτωση αλλαγών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να γίνεται
αντίστοιχα με τα αξιώματά τους και τις διευθύνσεις τους.
17.3. Κατά πόσο πραγματοποιήθηκε ο ελάχιστος αριθμός ετήσιων γενικών
συνελεύσεων που ορίζει ο νόμος.
18. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται να συμμετέχει σε συζήτηση ή
ψηφοφορία, εάν η απόφαση που θα ληφθεί αφορά τη διενέργεια δικαιοπραξίας ή
την έγερση ή την κατάργηση δίκης μεταξύ της οργάνωσης και του μέλους αυτού
ή του συζύγου του μέλους αυτού ή συγγενή αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας
μέχρι και του τρίτου βαθμού ή αφορά τη διενέργεια δικαιοπραξίας μεταξύ της
οργάνωσης 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.
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Χωρίς επηρεασμό του δικαιώματος αγωγής της ΚΙΣΑ κατά του υπαιτίου μέλους για
τυχόν αποζημίωση, λόγω παράβασης νομικού καθήκοντος, κάθε απόφαση που
λαμβάνεται κατά παράβαση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου είναι
ακυρώσιμη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων
και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμος του 2017 (104(I)/2017) όπως αυτός
εκάστοτε τροποποιείται
19. Η/ο Γραμματέας τηρεί το αρχείο μελών και τα πρακτικά των συνεδριάσεων του
Διοικητικού Συμβουλίου.
20. Η/ο Ταμίας έχει τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στο Κεφάλαιο V.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
1. Οι πόροι της ΚΙΣΑ προέρχονται από
1.1. συνδρομές μελών,
1.2. εισφορές, δωρεές, κληροδοτήματα από μέλη και φίλους της ΚΙΣΑ,
1.3. έσοδα από δραστηριότητες της ΚΙΣΑ,
1.4. προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και άλλους φορείς .
1.5. δάνεια τα οποία μπορεί να συνάπτει η ΚΙΣΑ από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
ή παρατράβηγμα στους λογαριασμούς που διατηρεί η ΚΙΣΑ σύμφωνα με τις
πρόνοιες του Καταστατικού της.
2. Τα μέλη της ΚΙΣΑ πληρώνουν ετήσια συνδρομή, το ύψος της οποίας καθορίζεται
από την Τακτική Γενική Συνέλευση.
3. Ο Ταμίας έχει την υποχρέωση να διασφαλίζει την τήρηση λογιστικών βιβλίων, στα
οποία καταχωρίζονται όλες οι πράξεις όλων των συναλλαγών της ΚΙΣΑ και την
κατάρτιση στο τέλος κάθε οικονομικού έτους των ακόλουθων λογαριασμών:
3.1. Λογαριασμό του ακαθάριστου εισοδήματος της ΚΙΣΑ κατά τη διάρκεια του
οικονομικούς έτους·
3.2. Λογαριασμό του πιστωτικού υπολοίπου κατά την έναρξη του οικονομικού
έτους και όλων των χρημάτων που έχουν εισπραχθεί για λογαριασμό της
ΚΣΙΑ κατά τη διάρκεια αυτού·
3.3. Λογαριασμό όλων των χρηματικών ποσών που οφείλονται από την ΚΙΣΑ ή
που της οφείλονται και των πληρωμών που διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια
του ίδιου οικονομικού έτους.
4. Οι λογαριασμοί της ΚΙΣΑ ελέγχονται από εγκεκριμένο ελεγκτή ή ελεγκτικό οίκο, ο
οποίος ορίζεται από την Ετήσια Γενική Συνέλευση. Όταν τα ετήσια έσοδα δεν
υπερβαίνουν τις σαράντα χιλιάδες ευρώ (€40.000), δεν απαιτείται η ετοιμασία
λογαριασμών ελεγμένων από εγκεκριμένο ελεγκτή.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΙΣΑ έχει υποχρέωση να διαβιβάζει στον Έφορο, το
αργότερο εντός εφτά (7) μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους, τους
λογαριασμούς και σχετική έκθεση του εγκεκριμένου ελεγκτή, όπως προβλέπεται
πιο πάνω.
5. Η Γενική Συνέλευση δύναται να εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΙΣΑ
για τη σύναψη δανείων ή σύναψη συμφωνιών παρατραβήγματος στους
λογαριασμούς της ΚΙΣΑ, στο όνομα της ΚΙΣΑ με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
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Επίσης, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να
επιλαμβάνεται όλων των οικονομικών υποθέσεων της ΚΙΣΑ, περιλαμβανόμενου
και του χειρισμού της διαχείρισης των τραπεζικών της λογαριασμών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
1. Το Καταστατικό τροποποιείται από Καταστατική Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία
των ⅔ των παρευρισκόμενων μελών.
2. Καταστατική Γενική Συνέλευση καλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή όταν το
ζητήσουν γραπτώς από το Διοικητικό Συμβούλιο το 1/3 των μελών, και
δημοσιοποιείται τουλάχιστον μια βδομάδα προηγουμένως.
3. Το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση, μετά την ψήφιση οποιασδήποτε
τροποποίησης του καταστατικού, να υποβάλει στον Έφορο, χωρίς αδικαιολόγητη
καθυστέρηση και οπωσδήποτε όχι αργότερα από τριάντα (30) ημέρες από την
ημερομηνία ψήφισης της τροποποίησης, γραπτή αίτηση καταχώρισης της
τροποποίησης στο Μητρώο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΔΙΑΛΥΣΗ
1. Η ΚΙΣΑ διαλύεται:
1.1. με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με παρόντες τα 2/3 των μελών και με
πλειοψηφία 3/4 των παρευρισκόμενων μελών, ή.
1.2. όταν τα μέλη μειωθούν σε λιγότερα από 20. Σε αυτή την περίπτωση, το
Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΙΣΑ υποχρεούται όπως, το αργότερο μέσα σε ένα
(1) μήνα από τη διαπίστωση της μείωσης του αριθμού των μελών κάτω των
είκοσι (20), γνωστοποιήσει το γεγονός αυτό στον Έφορο, υποδεικνύοντας
και την ημερομηνία κατά την οποία αυτό έλαβε χώρα.∙
2. Σε περίπτωση διάλυσης της ΚΙΣΑ, η κινητή και ακίνητη περιουσία της περιέρχεται
σε εγκεκριμένο φιλανθρωπικό ή άλλο μη κερδοσκοπικό οργανισμό οι στόχοι του
οποίου συνάδουν με τους στόχους της ΚΙΣΑ που καθορίζεται από τη Γενική
Συνέλευση.

Λευκωσία, 10.01.2021

