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ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ως έχει τροποποιηθεί μέχρι το 2015
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κοινωνική ανάπτυξη και πρόοδο του Δήμου και του
τόπου γενικότερα.
xii. Να παρέχει ευκαιρίες στους νέους του Δήμου
για τη δημιουργική απασχόληση και την υγιή
ψυχαγωγία τους κατά τον ελεύθερό τους χρόνο με
την προαγωγή, ανάπτυξη και καλλιέργεια του
αθλητισμού, του πολιτισμού, της περιβαλλοντικής
συνείδησης και του εθελοντισμού μέσω του
σχεδιασμού και της δημιουργίας αντίστοιχων
τομέων δράσης.
xiii. Να ενεργεί για την κατοχύρωση και τη στήριξη
της αυτονομίας των φορέων / οργανώσεων νέων
που συμμετέχουν σ’ αυτό.

1. Ιδρύεται σήμερα 01ην Μαίου 2013 Συμβούλιο
Νεολαίας με την επωνυμία «Δημοτικό Συμβούλιο
Νεολαίας Παραλιμνίου» με έδρα το Παραλίμνι.
Ερμηνεία
2. Στο παρόν καταστατικό «Δημοτικό Συμβούλιο
Νεολαίας Παραλιμνίου» σημαίνει: «το σώμα που
εκπροσωπεί τους νέους του Δήμου Παραλιμνίου
ηλικίας από 15 έως 35 ετών και το οποίο
συνίσταται, αποτελείται και λειτουργεί όπως
προνοείται πιο κάτω».

Περιεχόμενο Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας
Παραλιμνίου

Σκοποί
3. Οι σκοποί του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας
Παραλιμνίου είναι:

4. Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας αναμένεται
να διαδραματίσει ένα πολύπλευρο ρόλο ο οποίος
θα είναι συνυφασμένος και με την ίδια τη δράση
που μπορεί να αναπτύξει.

i. Να λειτουργεί ως συμμετοχικός θεσμός στα
πλαίσια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
ii. Να αποτελέσει βήμα έκφρασης για τη νεολαία
του
Δήμου.
iii. Να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των νέων στα
«κοινά».
iv. Να συζητά και να εισηγείται, προς το Δήμο, την
υιοθέτηση πολιτικής για θέματα που αφορούν τη
νεολαία και το Δήμο σε τοπικό επίπεδο.
v. Να υλοποιεί προγράμματα, δράσεις και έργα
υποδομής και να στηρίζει όλα τα οργανωμένα
σύνολα της νεολαίας και γενικά όλους τους νέους
και νέες που δραστηριοποιούνται στο Δήμο.
vi. Να αποτελέσει μια θεσμική μορφή συνεχούς και
ουσιαστικής σύνδεσης της νεολαίας με τις
Δημοτικές Αρχές.
vii. Να διευκολύνει το Δήμο στον εντοπισμό των
ενδιαφερόντων και των προβλημάτων των νέων.
viii. Να βοηθά το Δήμο Παραλιμνίου στην
ενεργοποίηση των νέων.
ix. Να λειτουργεί για την πρόοδο και την ευημερία
όλων των νέων του Δήμου, ανεξάρτητα από φυλή,
χρώμα, θρήσκευμα ή εθνική καταγωγή.
x. Να λειτουργεί με δημοκρατικές διαδικασίες και
με σεβασμό στις αρχές και τα ιδεώδη του
δημοκρατικού βίου.
xi. Να παρέχει ευκαιρίες σε νέους για συμμετοχή
και ανάληψη ευθύνης στην πολιτιστική και

Ο Συμβουλευτικός ρόλος του Δημοτικού
Συμβουλίου Νεολαίας Παραλιμνίου
5. Βασική αρχή της λειτουργίας του Δημοτικού
Συμβουλίου Νεολαίας θα είναι ο συμβουλευτικός
του ρόλος προς τις Δημοτικές Αρχές.
Ο ενισχυτικός προς τα οργανωμένα σύνολα
νεολαίας ρόλος του Δημοτικού Συμβουλίου
Νεολαίας Παραλιμνίου
6. Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας θα πρέπει να
έχει σαν στόχο την πολύπλευρη υποστήριξη των
οργανώσεων νεολαίας στην προσπάθειά τους να
αναπτύξουν τοπική δραστηριότητα. Αυτή η
υποστήριξη μπορεί να έχει τεχνικό, ή πιο απλά
ενημερωτικό χαρακτήρα, για προγράμματα και
δράσεις του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλων φορέων, τα οποία
μπορούν να αξιοποιηθούν από τις οργανώσεις
νεολαίας.
Μέλη
7. Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας
Παραλιμνίου δύνανται να είναι όλοι οι νέοι ηλικίας
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(α) Η Γενική Συνέλευση
(β) Το Συμβούλιο των Αντιπροσώπων
(γ) Το Εκτελεστικό Συμβούλιο
(δ) Οι Επιτροπές του Συμβουλίου των
Αντιπροσώπων που συστήνονται και λειτουργούν
δυνάμει του άρθρου 38 του παρόντος
Καταστατικού.

Νοείται ότι οι νέοι ηλικίας δεκαπέντε (15) μέχρι
είκοσι (20) ετών δύνανται να είναι μέλη, αν
τουλάχιστο ο ένας εκ των δύο γονέων τους ψηφίζει
στο Δήμο Παραλιμνίου.

Η Γενική Συνέλευση
7Α. Η εγγραφή μέλους στο Μητρώο Μελών
πραγματοποιείται μετά από γραπτή αίτηση προς το
Εκτελεστικό Συμβούλιο, το οποίο εγκρίνει ή
απορρίπτει την αίτηση σύμφωνα με τα προσόντα
εγγραφής μέλους του άρθρου 7 του παρόντος
Καταστατικού.

10. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο σώμα του
Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Παραλιμνίου και
συγκροτείται από όλα τα μέλη του. Αυτή
συνέρχεται τακτικά κάθε 30 (τριάντα) μήνες σε
ημερομηνία που ορίζεται από το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου και έκτακτα, ύστερα από
απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου ή του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, ή όσες φορές
το ζητήσουν 50 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Νεολαίας με γραπτή ενυπόγραφη αίτηση τους που
πρέπει να διαλαμβάνει τους λόγους και τα θέματα
της ημερήσιας διάταξης.

Νοείται ότι κατά την ημέρα διεξαγωγής της
Εκλογικής Συνέλευσης, η αρμοδιότητα εγγραφής
μέλους ανήκει στην Εφορευτική Επιτροπή.
Δικαιώματα μελών
8. Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα:
(α) Του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, τηρουμένου του
άρθρου 25 του παρόντος Καταστατικού.
(β) Να ασκεί κατά τις Γενικές Συνελεύσεις έλεγχο
επί του Εκτελεστικού Συμβουλίου και του
Συμβουλίου των Αντιπροσώπων.
(γ) Να υποβάλλει θέματα για μελέτη μέσω της
Γενικής Συνέλευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο
Νεολαίας Παραλιμνίου.
(δ) Να παρακάθεται σε συνεδρίες του Εκτελεστικού
Συμβουλίου ή και του Συμβουλίου των
Αντιπροσώπων κατά την συζήτηση του θέματος που
έχει υποβάλει.
(ε) Να παρακάθεται ως παρατηρητής σε συνεδρίες
του Εκτελεστικού Συμβουλίου ή και του
Συμβουλίου των Αντιπροσώπων ή και των
Επιτροπών του Συμβουλίου των Αντιπροσώπων οι
οποίες συστήνονται και λειτουργούν δυνάμει του
άρθρου 38 του παρόντος Καταστατικού.

11. Έργο της τακτικής Γενικής Συνελεύσης είναι:

Όργανα Διοίκησης

13. Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να
γνωστοποιείται τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες
νωρίτερα, με ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων
του Δημοτικού Μεγάρου, στην ιστοσελίδα του
Δήμου και του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας

i. παρουσίαση από το Εκτελεστικό Συμβούλιο της
έκθεσης πεπραγμένων της θητείας που έληξε,
ii. παρουσίαση από τον Ταμία της οικονομικής
κατάστασης και του ισολογισμού του Δημοτικού
Συμβουλίου Νεολαίας,
iii. ψήφιση των εκθέσεων πεπραγμένων και
οικονομικών του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας,
iv. εκλογή Συμβουλίου των Αντιπροσώπων,
v. τροποποίηση του Καταστατικού (εάν χρειάζεται)
τηρουμένου του άρθρου 67 του παρόντος
Καταστατικού.
vi. απόφαση για κάθε θέμα που περιλαμβάνεται
στην ημερήσια διάταξη.
12. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει επί
οποιουδήποτε ζητήματος, εφόσον αυτό δεν είναι
αντίθετο με τον Νόμο και το παρόν Καταστατικό.

9. Τα όργανα διοικήσεως του Δημοτικού
Συμβουλίου Νεολαίας Παραλιμνίου κατά σειρά
ιεραρχικής τάξης, είναι:
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Νοείται ότι με το πέρας της Εκλογικής Συνέλευσης
και την εκλογή του νέου Συμβουλίου των
Αντιπροσώπων, η τακτική Γενική Συνέλευση
συνεχίζει τις εργασίες της (αν υπάρχουν), τις οποίες
κατευθύνει ένα εκ των δύο μη αιρετών μελών του
Συμβουλίου των Αντιπροσώπων, συμφώνως του
άρθρου 32 του παρόντος Καταστατικού.

14. Ο Δήμαρχος Παραλιμνίου κηρύσσει την
έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνελεύσης και ο
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας
κατευθύνει τη διεξαγωγή των εργασιών της.

20. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας
χωρίζονται σε 5 εκλογικά σώματα χωρισμένα κατά
ηλικίες ως ακολούθως: α) 15–18 ετών, β) 19-23
ετών, γ) 24-25 ετών, δ) 26–28 ετών, ε) 29-35 ετών.

15. Η Γενική Συνέλευση είναι σε απαρτία όταν
παρευρίσκονται μέλη περισσότερα του ½ του
αριθμού των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου
Νεολαίας και παίρνει αποφάσεις με απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων μελών.

21. Τηρουμένου του άρθρου 24 του παρόντος
Καταστατικού, κάθε εκλογικό σώμα εκλέγει δέκα
(10) αντιπροσώπους του που θα το εκπροσωπούν
στο Συμβούλιο των Αντιπροσώπων.

Νοείται ότι σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας, η
Γενική Συνέλευση αναβάλλεται για τριάντα (30)
λεπτά και μετά το πέρας αυτών όσα μέλη είναι
παρόντα, συνιστούν απαρτία.

22. Υποψηφιότητες υποβάλλονται γραπτώς στον
Δημοτικό Γραμματέα του Δήμου Παραλιμνίου
τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες πριν την Εκλογική
Συνέλευση.

16. Η ψηφοφορία πάνω σε οποιοδήποτε θέμα
διεξάγεται με ανάταση του χεριού. Στην περίπτωση
εκλογής των μελών του Συμβουλίου των
Αντιπροσώπων ή στην περίπτωση που το ζητήσει το
1/3 των παρόντων μελών, διεξάγεται μυστική
ψηφοφορία.

23. Η Εφορευτική Επιτροπή σημειώνει τα ονόματα
των υποψηφίων, και αν ο αριθμός τους είναι δέκα
(10) για κάθε ηλικιακή ομάδα, τότε αυτοί
ανακηρύσσονται εκλεγέντες. Αν ο αριθμός τους
είναι μεγαλύτερος, τότε διεξάγεται ψηφοφορία.

Εκλογές

24. Σε περίπτωση που σε κάποια ηλικιακή ομάδα
υποβληθούν εμπρόθεσμα λιγότερες από δέκα (10)
υποψηφιότητες τότε:

17. Η Εκλογική Συνέλευση διεξάγεται σύμφωνα με
τους κανονισμούς του παρόντος Καταστατικού.

(α) Η Εφορευτική Επιτροπή δύναται να κάνει
αποδεκτές
και
εκπρόθεσμες
υποβληθείσες
υποψηφιότητες. Σε τέτοια περίπτωση, εφόσον ο
αριθμός όλων των υποψηφιοτήτων είναι ίσος ή
μικρότερος των δέκα (10), τότε όλοι οι υποψήφιοι
θα θεωρούνται εκλεγέντες. Ωστόσο, αν ο αριθμός
όλων των υποψηφιοτήτων είναι μεγαλύτερος των
δέκα (10), τότε όσοι υποψήφιοι είχαν υποβάλει
εμπρόθεσμα την υποψηφιότητα τους θα θεωρούνται
εκλεγέντες και θα διεξάγεται ψηφοφορία μεταξύ των
υποψηφίων
που
υπέβαλαν
υποψηφιότητα
εκπρόθεσμα.

18. Το Δημοτικό Συμβούλιο Παραλιμνίου διορίζει
Εφορευτική Επιτροπή, υπεύθυνη για τη διεξαγωγή
των εκλογών, εντός δέκα (10) ημερών από την
ημέρα γνωστοποίησης της σύγκλησης της
Εκλογικής Συνέλευσης. Ο Δημοτικός Γραμματέας
ή αντιπρόσωπος του Δήμου Παραλιμνίου θα
προεδρεύει της Εφορευτικής Επιτροπής.
19. Η εκλογή του Συμβουλίου των Αντιπροσώπων
διεξάγεται μετά την ψήφιση των εκθέσεων
πεπραγμένων και οικονομικών από την τακτική
Γενική Συνέλευση.

Νοείται ότι, ανεξαρτήτως του άρθρου 26 του
παρόντος Καταστατικού, σε περίπτωση που
υπάρξουν εννέα (9) εμπρόθεσμες υποψηφιότητες και
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δύο (2) εκπρόθεσμες υποψηφιότητες, τότε τα μέλη
θα υποχρεούνται να ψηφίζουν μόνο μία εκ των δύο
εκπρόθεσμων υποψηφιοτήτων.

ψήφων σε κάθε ηλικιακή ομάδα ανακηρύσσονται
σαν εκλεγέντες. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η
απόφαση λαμβάνεται με κλήρο.

(β) Αν ο αριθμός των εκλεγέντων υποψηφίων με
βάση το άρθρο 24(α) του παρόντος Καταστατικού
εξακολουθεί να είναι μικρότερος των δέκα (10),
τότε οι κενές θέσεις σε κάθε τέτοια ηλικιακή ομάδα,
θα κατανέμονται στις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες
ως εξής:

28. Τα ονόματα των υποψηφίων και το αποτέλεσμα
της ψηφοφορίας καταχωρούνται στο Βιβλίο
Πρακτικών και υπογράφονται από την Εφορευτική
Επιτροπή.
29. Η Εφορευτική Επιτροπή συγκαλεί συνεδρίαση
του νέου Συμβουλίου των Αντιπροσώπων παρουσία
της Εφορευτικής Επιτροπής, εντός δεκατεσσάρων
(14) ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής των
εκλογών, κατά την οποία διεξάγεται μυστική
ψηφοφορία για την εκλογή του Προέδρου του
Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας και των
υπόλοιπων δέκα (10) μελών που θα απαρτίζουν μαζί
με τον Πρόεδρο, το Εκτελεστικό Συμβούλιο.

(i) Κάθε ηλικιακή ομάδα στην οποία υποβλήθηκαν
περισσότερες από δέκα (10) υποψηφιότητες, θα
καταλαμβάνει (α΄ κατανομή), από το σύνολο των
κενών θέσεων, τόσες κενές θέσεις, όσες και ο
ακέραιος αριθμός που προκύπτει όταν, το πηλίκο
του αριθμού κατά τον οποίο οι υποψηφιότητες
αυτής της ηλικιακής ομάδας υπερβαίνουν τις δέκα
(10) και του συνολικού αριθμού των υποψηφιοτήτων
που υπερβαίνουν τις δέκα (10) σε όλες τις ηλικιακές
ομάδες, πολλαπλασιαστεί με το συνολικό αριθμό
των κενών θέσεων.
(ii) Αν απομένουν ακόμα κενές θέσεις, τότε αυτές
θα κατανέμονται (β’ κατανομή) στις ηλικιακές
ομάδες με το μεγαλύτερο υπόλοιπο, ωσότου
κατανεμηθούν όλες οι κενές θέσεις. Σε περίπτωση
ίσου υπολοίπου, η απόφαση λαμβάνεται με κλήρο.

29Α. Η κατανομή των δέκα (10) θέσεων του
Εκτελεστικού Συμβουλίου στις διάφορες ηλικιακές
ομάδες διενεργείται ως εξής:
(α) Σε πρώτο στάδιο (α’ κατανομή), γίνεται
κατανομή τόσων θέσεων σε κάθε ηλικιακή ομάδα,
όσες και ο ακέραιος αριθμός του πηλίκου του
συνολικού αριθμού των μελών της κάθε
συγκεκριμένης ηλιακής ομάδας διά τον αριθμό
πέντε (5).

25. Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα
εγγεγραμμένα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Νεολαίας. Νοείται ότι τα μέλη ηλικίας 21-35 ετών
θα έχουν τέτοιο δικαίωμα μόνο εφόσον είναι
εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του
Δήμου Παραλιμνίου.

Νοείται ότι αν ο αριθμός των μελών συγκεκριμένης
ηλικιακής ομάδας είναι μικρότερος του πέντε (5),
τότε θα κατανέμεται υποχρεωτικά μόνο μία θέση σε
εκείνη την ηλικιακή ομάδα, η οποία όμως δεν θα
λαμβάνει μέρος στην β’ κατανομή.

26. Η Εφορευτική Επιτροπή δίδει σε κάθε μέλος
που έχει δικαίωμα ψήφου ένα ψηφοδέλτιο της
ηλικιακής ομάδας στην οποία ανήκει, το οποίο
φέρει τη σφραγίδα του Δημοτικού Συμβουλίου
Νεολαίας. Κάθε μέλος δικαιούται να ψηφίζει από
δύο (2) μέχρι πέντε (5) υποψήφιους και ρίχνει το
ψηφοδέλτιο στην κάλπη, που είναι υπό την επίβλεψη
και τον έλεγχο της Εφορευτικής Επιτροπής.

(β) Ακολούθως, σε δεύτερο στάδιο (β’ κατανομή),
θα κατανέμεται στις ηλικιακές ομάδες με το
μεγαλύτερο υπόλοιπο ακόμα μία θέση, μέχρι την
ολική κατανομή και των δέκα (10) θέσεων του
Εκτελεστικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση ίσου
υπολοίπου ανάμεσα σε δύο ή περισσότερες
ηλικιακές ομάδες, τότε η απομένουσα ή οι
απομένουσες θέσεις στο Εκτελεστικό Συμβούλιο,
κατανέμονται με κλήρο.

27. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας γίνεται η
διαλογή και καταμέτρηση των ψήφων από την
Εφορευτική Επιτροπή. Οι υποψήφιοι που θα
εξασφαλίσουν τον μεγαλύτερο αριθμό έγκυρων

30. Κατά την έναρξη της συνεδρίας η Εφορευτική
Επιτροπή δέχεται της υποψηφιότητες για την θέση
του Προέδρου και για τις θέσεις που αντιστοιχούν
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σε κάθε ηλικιακή ομάδα στο Εκτελεστικό
Συμβούλιο και δίνει τον λόγο σε κάθε υποψήφιο.
Ακολούθως, τα μέλη του Συμβουλίου των
Αντιπροσώπων ψηφίζουν σε μυστική ψηφοφορία τον
Πρόεδρο και υποχρεωτικά από κάθε ηλικιακή
ομάδα, ίσο αριθμό υποψηφίων με τις θέσεις που
αντιστοιχούν στην κάθε ηλικιακή ομάδα. Μετά το
τέλος της ψηφοφορίας γίνεται η διαλογή και
καταμέτρηση των ψήφων από την Εφορευτική
Επιτροπή. Ο υποψήφιος που θα λάβει τις
περισσότερες έγκυρες ψήφους για την θέση του
Προέδρου εκλέγεται Πρόεδρος και οι υποψήφιοι
που θα εξασφαλίσουν τις περισσότερες έγκυρες
ψήφους σε κάθε ηλικιακή ομάδα ανακηρύσσονται
σαν εκλεγέντες στο Εκτελεστικό Συμβούλιο. Σε
περίπτωση ισοψηφίας, η απόφαση λαμβάνεται με
κλήρο.
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Νοείται, επίσης, ότι σε περίπτωση που το
Συμβούλιο των Αντιπροσώπων λειτουργεί με
λιγότερα από πενήντα (50) και περισσότερα από
τριάντα (30) μέλη, τότε δύναται να διεξάγει
συμπληρωματικές εκλογές για την πλήρωση των
κενών θέσεων που υπάρχουν.
33. Η θητεία του Συμβουλίου των Αντιπροσώπων
και του Εκτελεστικού Συμβουλίου είναι τριάντα
(30) μήνες.
34. Το Συμβούλιο των Αντιπροσώπων συνέρχεται
σε τακτική συνεδρία κάθε έξι (6) μήνες και έκτακτα,
όσες φορές ο πρόεδρος ή δέκα (10) τουλάχιστον
μέλη του το κρίνουν αναγκαίο ή σκόπιμο.
35. Ο Δήμαρχος καθώς και εκπρόσωπος του
Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου μπορούν να
παρακάθονται στις συνεδρίες του Συμβουλίου των
Αντιπροσώπων υπό την συμβουλευτική τους
ιδιότητα, χωρίς να έχουν δικαίωμα ψήφου.

Νοείται ότι σε περίπτωση που ο αριθμός των
υποψηφίων σε κάποια ηλικιακή ομάδα είναι
μικρότερος του αριθμού των θέσεων που της
αντιστοιχούν, τότε τις κενές θέσεις της, θα
καταλαμβάνουν οι μη εκλεγέντες υποψήφιοι από τις
άλλες ηλικιακές ομάδες (αν υπάρχουν) που
συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Σε
περίπτωση ισοψηφίας, η απόφαση λαμβάνεται με
κλήρο.

36. Το Συμβούλιο των Αντιπροσώπων βρίσκεται σε
απαρτία όταν παρευρίσκονται μέλη περισσότερα
του ½ του αριθμού των μελών του και παίρνει
αποφάσεις κατά πλειοψηφία.
37. (α) Απώλεια της ιδιότητας του μέλους του
Συμβουλίου των Αντιπροσώπων επέρχεται μόνο
όταν το μέλος:

31. Νοείται ότι για την θέση του Προέδρου
υποψηφιότητες θα μπορούν να υποβάλουν μόνο
όσα μέλη έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της
ηλικίας τους.

(i) εκλείπει ή
(ii) παραιτείται ή
(iii) παύεται από το Συμβούλιο των Αντιπρόσωπων
τηρουμένου του άρθρου 37Α του παρόντος
Καταστατικού ή
(iv) απουσιάζει αδικαιολόγητα από δύο (2)
διαδοχικές συνεδρίες, τακτικές ή έκτακτες, του
Συμβουλίου των Αντιπροσώπων ή τέσσερις (4)
διαδοχικές συνεδρίες της Επιτροπής στην οποία
συμμετέχει, νοουμένου ότι η Επιτροπή συστάθηκε
βάσει του άρθρου 38 του παρόντος Καταστατικού
και είναι μόνιμου χαρακτήρα, και περαιτέρω δεν
ικανοποιήσει για τους λόγους τους οποίους
απουσίαζε
αδικαιολόγητα
το
Εκτελεστικό
Συμβούλιο, το οποίο τον καλεί το συντομότερο να
εκθέσει γραπτώς, εντός προθεσμίας δέκα (10)
ημερών, τις θέσεις του. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο

Το Συμβούλιο Αντιπροσώπων
32. Το Συμβούλιο των Αντιπροσώπων αποτελείται
από τα πενήντα (50) εκλεγέντα μέλη του και από
τους δύο (2) μικρότερους σε ηλικία Δημοτικούς
Συμβούλους του Δήμου Παραλιμνίου, τους
οποίους διορίζει το Δημοτικό Συμβούλιο του
Δήμου ευθύς μετά τις Δημοτικές Εκλογές.
Νοείται ότι, σε καμία περίπτωση το Συμβούλιο των
Αντιπροσώπων δεν δύναται να λειτουργήσει με
λιγότερα από τριάντα (30) μέλη. Σε μια τέτοια
περίπτωση, συγκαλείται υποχρεωτικά νέα Εκλογική
Συνέλευση.
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αποφασίζει σε συνεδρία του που διεξάγεται με
απαρτία 2/3 των αιρετών μελών της, και για τη
διατήρηση της ιδιότητας του μέλους απαιτείται
πλειοψηφία τουλάχιστον 2/3 των παρόντων μελών
της.

κακόπιστα εμπόδιο στην επίτευξη των στόχων ή και
των δραστηριοτήτων του.

Νοείται ότι, αν τέτοιο μέλος συμμετέχει στο
Εκτελεστικό Συμβούλιο, τότε αυτό δεν
υπολογίζεται για σκοπούς διαπίστωσης της ύπαρξης
της απαρτίας και δεν έχει δικαίωμα ψήφου στη
ψηφοφορία αυτή.

(i) Δέκα (10) μέλη του Συμβουλίου των
Αντιπροσώπων ή το Εκτελεστικό Συμβούλιο, σε
συνεδρία του που διεξάγεται με απαρτία 2/3 των
αιρετών μελών του και με απόφαση του που
λαμβάνεται με πλειοψηφία 2/3 των παρόντων
μελών του, υποβάλλουν γραπτή ενυπόγραφη
πρόταση προς το Συμβούλιο των Αντιπροσώπων
για παύση συγκεκριμένου μέλους, εξειδικεύοντας
τους λόγους για τους οποίους αυτή υποβάλλεται.
Νοείται ότι, αν το μέλος που αφορά η πρόταση για
παύση συμμετέχει στο Εκτελεστικό Συμβούλιο,
τότε αυτό δεν υπολογίζεται για σκοπούς
διαπίστωσης της ύπαρξης της απαρτίας και δεν έχει
δικαίωμα ψήφου στη ψηφοφορία αυτή.
(ii) Το Εκτελεστικό Συμβούλιο ενημερώνει το
συγκεκριμένο μέλος ότι εναντίον του εκκρεμεί
πρόταση προς παύση, μαζί με τους λόγους που την
στηρίζουν, και το καλεί εντός προθεσμίας
τουλάχιστον επτά (7) ημερών να παρευρεθεί, αν το
επιθυμεί, στη συνεδρία του Συμβουλίου των
Αντιπροσώπων για να εκθέσει τις θέσεις του.
(iii) Κατά την συνεδρία του Συμβουλίου των
Αντιπροσώπων, το μέλος που αφορά η πρόταση για
παύση δεν υπολογίζεται για σκοπούς διαπίστωσης
της ύπαρξης της απαρτίας.
(iv) Το Συμβούλιο των Αντιπροσώπων αποφασίζει
με πλειοψηφία 2/3 των παρόντων μελών. Το μέλος
που αφορά η πρόταση προς παύση, δεν έχει
δικαίωμα ψήφου στη ψηφοφορία αυτή, καθώς
επίσης και σε οποιαδήποτε άλλη ενδεχόμενη
ψηφοφορία που αφορά πρόταση προς παύση άλλων
μελών.

(β) Για την παύση οιουδήποτε μέλους του
Συμβουλίου των Αντιπροσώπων θα πρέπει να
τηρείται αυστηρά η εξής διαδικασία:

Νοείται ότι, ένα μέλος «απουσιάζει αδικαιολόγητα»
από συνεδρία όταν παραλείψει να ενημερώσει
εγκαίρως και καθ’ οιονδήποτε πρόσφορο τρόπο ότι
θα απουσιάζει.
(β) Το Εκτελεστικό Συμβούλιο κηρύττει κενή τη
θέση οποιουδήποτε μέλους, το οποίο έχει απωλέσει
την ιδιότητα του μέλους του Συμβουλίου των
Αντιπροσώπων, και το αντικαθιστά με τον πρώτο
επιλαχόντα που προέκυψε στις τελευταίες εκλογές
της ηλικιακής του ομάδας. Αν δεν υπάρχουν
επιλαχόντες στην ηλικιακή του ομάδα, τότε την
θέση του καταλαμβάνει ο επιλαχών από τις άλλες
ηλικιακές ομάδες (αν υπάρχουν) που συγκέντρωσε
το μεγαλύτερο ποσοστό ψήφων στην ηλικιακή του
ομάδα.
37Α. (α) Μέλος του Συμβουλίου των
Αντιπροσώπων δύναται να παυθεί από το
Συμβούλιο των Αντιπροσώπων όταν:
(i) διαπράττει πειθαρχικό ή άλλο σοβαρό
παράπτωμα ή
(ii) αδυνατεί ή κωλύεται για οιουσδήποτε νομικούς
ή πραγματικούς λόγους να ασκήσει ικανοποιητικά
τα καθήκοντα του μέλους του Συμβουηκλίου των
Αντιπροσώπων ή
(iii) επιδεικνύει αποδεδειγμένα παντελή αδιαφορία
για το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας και τις
δραστηριότητες του ή
(iv) καταφέρεται με οιαδήποτε πράξη ή παράλειψη
του και ή με τα λόγια ή τα έργα του, αρνητικά προς
το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας ή τις
δραστηριότητες του ή και καθ’ οιονδήποτε
επιλήψιμο τρόπο στέκεται εσκεμμένα και ή

38. Το Συμβούλιο των Αντιπροσώπων για
διευκόλυνση του έργου του μπορεί να καταρτίζει
Επιτροπές στις οποίες να αναθέτει τη φροντίδα,
διεκπεραίωση και διοργάνωση εκδηλώσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας. Ο αριθμός των
μελών των Επιτρόπων και η διάρκεια της θητείας
τους ορίζεται από το Συμβούλιο των
Αντιπροσώπων, το οποίο δικαιούται να εγκρίνει ή
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απορρίπτει οποιαδήποτε ενέργεια ή απόφαση τους,
καθώς και να τις διαλύει κατά βούληση.
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πλειοψηφία τουλάχιστον 2/3 των παρόντων μελών
του.
Νοείται ότι τέτοιο μέλος δεν υπολογίζεται για
σκοπούς διαπίστωσης της ύπαρξης της απαρτίας και
δεν έχει δικαίωμα ψήφου στη ψηφοφορία αυτή.
Νοείται ότι ένα μέλος «απουσιάζει αδικαιολόγητα»
από συνεδρία όταν παραλείψει να ενημερώσει
εγκαίρως και καθ’ οιονδήποτε πρόσφορο τρόπο ότι
θα απουσιάζει.

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο
39. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο αποτελείται από
δεκατρία (13) μέλη. Τα ένδεκα (11) μέλη του,
συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου, είναι
αιρετά και εκλέγονται σύμφωνα με τις πρόνοιες του
παρόντος Καταστατικού και τα υπόλοιπα δύο (2)
μέλη του, είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου
Παραλιμνίου που διορίζονται σύμφωνα με το
άρθρο 32 του παρόντος Καταστατικού.

(β) Το Εκτελεστικό Συμβούλιο κηρύττει κενή τη
θέση οποιουδήποτε μέλους του, το οποίο έχει
απωλέσει την ιδιότητα του μέλους του
Εκτελεστικού Συμβουλίου και το αντικαθιστά,
διεξάγοντας συμπληρωματική εκλογή για την
πλήρωση της θέσης του.

40. Κατά την πρώτη συνεδρία μετά την εκλογή του,
το Εκτελεστικό Συμβούλιο εκλέγει Αντιπρόεδρο,
Γραμματέα και Ταμία. Νοείται ότι στις θέσεις
αυτές δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος που δεν έχει
συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

44. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο συνέρχεται σε
τακτικές συνεδρίες μία φορά τον μήνα και σε
έκτακτες όταν παρουσιάζεται ανάγκη κατά την
κρίση του Προέδρου ή όταν ζητηθεί από το 1/3
των μελών του.

41. Ο Δήμαρχος Παραλιμνίου καθώς και
εκπρόσωπος του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου
μπορούν να παρακάθονται στις συνεδρίες του
Εκτελεστικού Συμβουλίου υπό την συμβουλευτική
τους ιδιότητα, χωρίς να έχουν δικαίωμα ψήφου.

45. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο καταρτίζει Σχέδιο
Προγράμματος Δράσης και Προϋπολογισμού, το
οποίο καταθέτει προς έγκριση στo Συμβούλιο των
Αντιπροσώπων.

42. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία
όταν παρευρίσκονται έξι (6) τουλάχιστον αιρετά
μέλη και παίρνει αποφάσεις κατά πλειοψηφία.

Πρόεδρος

43. (α) Απώλεια της ιδιότητας του μέλους του
Εκτελεστικού Συμβουλίου επέρχεται μόνο όταν το
μέλος:

46. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου:
i. προεδρεύει των συνεδριών της Γενικής
Συνέλευσης, του Συμβουλίου των Αντιπροσώπων
και του Εκτελεστικού Συμβουλίου,
ii. είναι υπεύθυνος για την οργάνωση, τη διοίκηση,
το συντονισμό και τον προγραμματισμό των
εργασιών και των δραστηριοτήτων της Γενικής
Συνέλευσης, του Συμβουλίου των Αντιπροσώπων
και του Εκτελεστικού Συμβουλίου,
iii. σε συνεννόηση με τον Γραμματέα, συγκαλεί τις
Γενικές Συνελεύσεις, καθώς επίσης και τις συνεδρίες
του Συμβουλίου των Αντιπροσώπων και του
Εκτελεστικού Συμβουλίου, και καταρτίζει την
ημερήσια διάταξη αυτών,
iv. είναι ο επίσημος εκπρόσωπος του Δημοτικού
Συμβουλίου Νεολαίας Παραλιμνίου και υπογράφει
κάθε έγγραφο μαζί με τον Γραμματέα,

(i) παραιτείται ή
(ii) έχει απωλέσει την ιδιότητα του μέλους του
Συμβουλίου των Αντιπροσώπων σύμφωνα με το
άρθρο 37 του παρόντος Καταστατικού.
(iii) απουσιάζει αδικαιολόγητα από τέσσερις (4)
διαδοχικές
συνεδρίες
του
Εκτελεστικού
Συμβουλίου, και περαιτέρω δεν ικανοποιήσει για
τους λόγους τους οποίους απουσίαζε αδικαιολόγητα
το Εκτελεστικό Συμβούλιο, το οποίο τον καλεί το
συντομότερο να εκθέσει γραπτώς εντός προθεσμίας
δέκα (10) ημερών τις θέσεις του. Το Εκτελεστικό
Συμβούλιο αποφασίζει σε συνεδρία του, η οποία
διεξάγεται με απαρτία 2/3 των μελών του, και για
τη διατήρηση της ιδιότητας του μέλους απαιτείται
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v. εκπροσωπεί και εκφράζει το Δημοτικό
Συμβούλιο Νεολαίας Παραλιμνίου,
vi. υπόκειται στις αποφάσεις του Εκτελεστικού
Συμβουλίου, του Συμβουλίου των Αντιπροσώπων
και της Γενικής Συνέλευσης και περαιτέρω
επιβλέπει και μεριμνά για την εκτέλεσή τους,
vii. έχει τη νικώσα ψήφο σε περίπτωση ισοψηφίας
των παρευρισκομένων μελών του Εκτελεστικού
Συμβουλίου, του Συμβουλίου των Αντιπροσώπων
και της Γενικής Συνέλευσης αντίστοιχα με εξαίρεση
την ψηφοφορία που αφορά την εκλογή του
Συμβουλίου των Αντιπροσώπων, την εκλογή των
μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου, την εκλογή
του Αντιπροέδρου, Γραμματέα και Ταμία του
Εκτελεστικού Συμβουλίου, καθώς επίσης και σε
κάθε μυστική ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση ή
στο Συμβούλιο των Αντιπροσώπων,
viii. υπογράφει με τον Ταμία όλες τις επιταγές.
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iii. συντάσσει την ημερήσια διάταξη της Γενικής
Συνέλευσης και των συνεδριών του Συμβουλίου των
Αντιπροσώπων και του Εκτελεστικού Συμβουλίου.
Ταμίας
49. Ο Ταμίας του Συμβουλίου:
i.
διενεργεί
την
είσπραξη
χρημάτων
χρησιμοποιώντας αριθμημένα έντυπα διπλότυπα
αποδείξεων, εκτελεί όλες τις πληρωμές έναντι
αποδείξεων σύμφωνα με τις αποφάσεις του
Εκτελεστικού Συμβουλίου και του Συμβουλίου των
Αντιπροσώπων, και τηρεί Βιβλίο Ταμείου στο
οποίο καταχωρεί όλες τις εισπράξεις και πληρωμές
του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας,
ii. τηρεί επίσης Βιβλίο Περιουσίας στο οποίο
φαίνεται όλη η περιουσία του Δημοτικού
Συμβουλίου Νεολαίας, κινητή και ακίνητη, μαζί με
την αξία της,
iii. είναι προσωπικά υπεύθυνος για τα χρήματα, τα
βιβλία και τα έγγραφα που είναι στην κατοχή ή υπό
τον έλεγχο του,
iv. καταθέτει κάθε ποσό που υπερβαίνει τα
πεντακόσια ευρώ (€500.00) σε Τράπεζα ή
Συνεργατικό Ίδρυμα της εγκρίσεως του
Συμβουλίου και αποσύρει χρήματα με την
υπογραφή του και την υπογραφή του Προέδρου.
Παρέχει λεπτομέρειες για την οικονομική
κατάσταση του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας
στη Γενική Συνέλευση, το Συμβούλιο των
Αντιπροσώπων και το Εκτελεστικό Συμβούλιο.
Παραδίδει, αν του ζητηθεί, στο Συμβούλιο των
Αντιπροσώπων ή στο Εκτελεστικό Συμβούλιο
οποιαδήποτε έγγραφα τα οποία είναι στην κατοχή
του,
v. υπογράφει με τον Πρόεδρο όλες τις επιταγές.

Αντιπρόεδρος
47. Ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου:
i. αναπληροί τον Πρόεδρο κατά την απουσία του,
ii. συντονίζει τις διάφορες επιτροπές οι οποίες θα
καταρτίζονται μετά από απόφαση του Συμβουλίου
των Αντιπροσώπων σύμφωνα με τις πρόνοιες του
άρθρου 38 του παρόντος Καταστατικού.
iii. Τηρεί Μητρώο Μελών, στο οποίο καταχωρεί τα
εγγεγραμμένα μέλη και διαγράφει όσα μέλη
έπαυσαν να πληρούν τα προσόντα εγγραφής μέλους
που προνοούνται στο άρθρο 7 του παρόντος
Καταστατικού.
Γραμματέας
48. Ο Γραμματέας του Συμβουλίου:
i. τηρεί Βιβλίο Πρακτικών, στο οποίο καταχωρεί τα
πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και των
συνεδριών του Συμβουλίου των Αντιπροσώπων και
του Εκτελεστικού Συμβουλίου
ii. υπογράφει κάθε έγγραφο μαζί με τον Πρόεδρο,
διεξάγει την αλληλογραφία, τηρεί φακέλους
διαφόρων εγγράφων και επιστολών και έχει υπό τη
φύλαξη του την σφραγίδα του Δημοτικού
Συμβουλίου Νεολαίας,

Εξουσίες και καθήκοντα Συμβουλίου
50. Εκτός εάν προνοείται διαφορετικά σε άρθρα
του παρόντος Καταστατικού, το Συμβούλιο των
Αντιπροσώπων και το Εκτελεστικό Συμβούλιο
έχουν όλες τις εξουσίες και καθήκοντα που
θεωρούνται αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία
τους.
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51. Οι εξουσίες αυτές περιλαμβάνουν τη θέσπιση,
τροποποίηση, ή ακύρωση Κανονισμών που δεν
αντίκεινται στις πρόνοιες
του παρόντος
Καταστατικού. Οι Κανονισμοί από τη στιγμή της
ψήφισής τους σε Γενική Συνέλευση δεσμεύουν όλα
τα Μέλη.
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57. Η προσφορά του Οργανισμού Νεολαίας
Κύπρου υλοποιείται μέσω:
i. οικονομικής βοήθειας – χορηγίας μέσω του
Έργου «Πρωτοβουλίες Νέων»,
ii. αρμόδιων Λειτουργών ή / και Συνεργατών που
απασχολούνται στο Πρόγραμμα «Δημοτικά /
Κοινοτικά Συμβούλια Νεολαίας».

52. Εάν απαιτηθεί προσωπικό, το Εκτελεστικό
Συμβούλιο, μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων
της, έχει εξουσία να αγοράζει υπηρεσίες εκ μέρους
και για λογαριασμό του Δημοτικού Συμβουλίου
Νεολαίας.

Σύνδεση με
Παραλιμνίου

Δημοτικό

Συμβούλιο

Δήμου

58. Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας λειτουργεί
με τη συνεργασία, στήριξη και συμπαράσταση του
εκλεγμένου από τους δημότες, Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Παραλιμνίου, ως του
νόμιμα εκλεγμένου σώματος για την πρόοδο και
ευημερία των δημοτών.

53. Τα μέλη του Συμβουλίου των Αντιπροσώπων
θεωρούνται θεματοφύλακες της περιουσίας του
Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας.
54. Μέλος του Συμβουλίου των Αντιπροσώπων ή
και του Εκτελεστικού Συμβουλίου δεν έχει
δικαίωμα ψήφου εάν η απόφαση αφορά την
επιχείρηση δικαιοπραξίας, ή την έγερση ή την
κατάργηση δίκης μεταξύ του Δημοτικού
Συμβουλίου Νεολαίας αφ’ ενός και του μέλους αφ’
ετέρου, ή του/της συζύγου αυτού, ή συγγενούς εξ
αίματος μέχρι και του τρίτου βαθμού, ή την
επιχείρηση δικαιοπραξίας μεταξύ του Δημοτικού
Συμβουλίου Νεολαίας αφ’ ενός και εταιρείας,
προσωπικής ή κεφαλαιουχικής, αφ’ ετέρου, εις την
οποία ή στη διοίκηση της οποίας το μέλος
συμμετέχει.

59. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
Παραλιμνίου έχει την αρμοδιότητα να βοηθά στο
σχεδιασμό, συντονισμό και υλοποίηση των
δραστηριοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου
Νεολαίας και στην προαγωγή και επιτέλεση των
σκοπών και επιδιώξεών του.
60. Η προσφορά του Δημοτικού Συμβουλίου
υλοποιείται:
i. μέσω οικονομικής βοήθειας υπό τη μορφή
χορηγίας,
ii. με την παροχή προς το Δημοτικό Συμβούλιο
Νεολαίας, υποστήριξης μέσω των Υπηρεσιών του,
ανάλογα με τις δυνατότητες του Δήμου, για την
καλύτερη δυνατή λειτουργία του και την προαγωγή
και επιτέλεση των σκοπών του,
iii. με τη δημιουργία ευνοϊκού κλίματος προς το
Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας, μέσα από την
υιοθέτηση γνωμών και προτάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου Νεολαίας και την συναπόφαση για
θέματα νεολαίας.

Σύνδεση με τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου
55. Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας λειτουργεί
σαν πρόγραμμα συνεργασίας της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και του Οργανισμού Νεολαίας
Κύπρου, ως του αρμόδιου από τον Νόμο
Οργανισμού, υπεύθυνου για την πρόοδο και
ευημερία των νέων της Κύπρου.
56. Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου έχει την
αρμοδιότητα να βοηθά την ολομέλεια του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παραλιμνίου
στο σχεδιασμό, συντονισμό και υλοποίηση των
δραστηριοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου
Νεολαίας και στην προαγωγή και επιτέλεση των
σκοπών και επιδιώξεών του.

Οικονομικοί πόροι
61. O πόροι του ταμείου του Δημοτικού
Συμβουλίου Νεολαίας προέρχονται από:
i. επιχορηγήσεις του Οργανισμού Νεολαίας
Κύπρου, μέσω του Έργου «Πρωτοβουλίες Νέων»,
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ii. επιχορηγήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Παραλιμνίου,
iii. επιχορηγήσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών,
iv. επιχορηγήσεις από Ευρωπαϊκά Προγράμματα,
v. επιχορηγήσεις από ιδιώτες,
vi. άλλα νόμιμα έσοδα.

Παραλιμνίου και ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου
έχουν το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ελέγξουν
τους λογαριασμούς του Δημοτικού Συμβουλίου
Νεολαίας.

Καταρτισμός Σχεδίου Προγράμματος Δράσης
και Προϋπολογισμού

65. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Νεολαίας αντιπροσωπεύει το Συμβούλιο σε όλες τις
δικαστικές ή εξώδικες υποθέσεις στις οποίες
εμπλέκεται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο.

Δικαστικά Θέματα

62. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο ετοιμάζει Σχέδιο
Προγράμματος Δράσης και Προϋπολογισμού του
Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας για κάθε έτος, το
οποίο καταθέτει στο Συμβούλιο των Αντιπροσώπων
προς έγκριση.

Θέματα που δεν προνοούνται στο Καταστατικό
66. Τηρουμένων των άρθρων 9 και 10 του
παρόντος Καταστατικού, οποιοδήποτε θέμα που
δεν προνοείται στο παρόν Καταστατικό, ρυθμίζεται
από το Εκτελεστικό Συμβούλιο και το Συμβούλιο
των Αντιπροσώπων.

63. Το Σχέδιο Προγράμματος Δράσης και
Προϋπολογισμού, μετά την έγκρισή του από το
Συμβούλιο των Αντιπροσώπων, πρέπει να
αποστέλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
Παραλιμνίου και στον Οργανισμό Νεολαίας
Κύπρου για καλύτερο συντονισμό.

Τροποποίηση του Καταστατικού
67. Το παρόν Καταστατικό μπορεί να
τροποποιηθεί μόνο με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Παραλιμνίου.

Λογιστικός έλεγχος
64. Η Γενική Συνέλευση ορίζει ελεγκτικό οίκο που
θα εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
Παραλιμνίου, ο οποίος θα ελέγχει τους
λογαριασμούς του Δημοτικού Συμβουλίου
Νεολαίας και θα πιστοποιεί στο τέλος κάθε χρόνου
την ορθότητά τους. Οι εξελεγμένοι λογαριασμοί
υποβάλλονται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
Παραλιμνίου. Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου,
ο Δήμαρχος, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου

Έμβλημα Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας
Δήμου Παραλιμνίου
68. Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας θα φέρει
έμβλημα, το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει την
ημερομηνία ίδρυσής του και να χαρακτηρίζει το
Δήμο
Παραλιμνίου
μέσα
στον
οποίο
δραστηριοποιείται..
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2
Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
(Κ.01/2013)
ως έχει τροποποιηθεί μέχρι το 2015
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ΕΠΕΙΔΗ το Συμβούλιο Νεολαίας αναμένεται να
διαδραματίσει ένα πολύπλευρο ρόλο ο οποίος θα είναι
συνυφασμένος και με την ίδια τη δράση που μπορεί να
αναπτύξει,
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2. Κάθε Επιτροπή πρέπει να αποτελείται από
τουλάχιστον 10 μέλη του Συμβουλίου των
Αντιπροσώπων.
3. Καταργήθηκε.

ΕΠΕΙΔΗ το Συμβούλιο Νεολαίας έχει ως σκοπό του
την συζήτηση και την εισήγηση προς τον Δήμο της
υιοθέτησης πολιτικών σε θέματα που αφορούν, πρέπει να
αφορούν και θα μπορούσαν να αφορούν, τη νεολαία σε
τοπικό επίπεδο,

4. Η θητεία των μελών στις Επιτροπές είναι ίση με
τη θητεία τους στο Συμβούλιο των Αντιπροσώπων.
5. Κάθε μέλος του Συμβουλίου των Αντιπροσώπων
οφείλει να συμμετάσχει σε μια μόνο Επιτροπή.

ΕΠΕΙΔΗ το Συμβούλιο Νεολαίας έχει ως σκοπό του
την παροχή ευκαιριών στους νέους του Δήμου για
δημιουργική απασχόληση και υγιή ψυχαγωγία τους κατά
τον ελεύθερο χρόνο τους σε συνάρτηση με την προαγωγή,
ανάπτυξη και καλλιέργεια του αθλητισμού, του πολιτισμού,
της περιβαλλοντικής συνείδησης και του εθελοντισμού
μέσω ενός ενιαίου σχεδιασμού,

6. Κάθε μέλος του Συμβουλίου των Αντιπροσώπων,
με αίτησή του προς το Εκτελεστικό Συμβούλιο
εντός 1 μηνός από την ημερομηνία εκλογής του στο
Συμβούλιο των Αντιπροσώπων, οφείλει να δηλώσει,
κατά σειρά προτίμησης, τρεις Επιτροπές, στις οποίες
θα ήθελε να συμμετάσχει. Εάν οποιοδήποτε μέλος
του Συμβουλίου των Αντιπροσώπων αμελήσει να
υποβάλει τέτοια αίτηση, το Εκτελεστικό Συμβούλιο
δύναται να τοποθετήσει τέτοιο μέλος σε
οποιαδήποτε Επιτροπή κρίνει αυτό σκόπιμο.

ΕΠΕΙΔΗ το Συμβούλιο των Αντιπροσώπων θεωρεί ότι
η σύσταση και ο καταρτισμός Επιτροπών με ξεχωριστά
αντικείμενα θα διευκολύνει το έργο του Συμβουλίου
Νεολαίας,

7. Η κατανομή των μελών του Συμβουλίου των
Αντιπροσώπων στις Επιτροπές θα πραγματοποιείται
από το Εκτελεστικό Συμβούλιο, με βάση τα εξής
κριτήρια, όπως κατά προτεραιότητα εκτίθενται
κατωτέρω:

ΕΠΕΙΔΗ το Συμβούλιο των Αντιπροσώπων δύναται,
βάσει του Άρθρου 38 του Καταστατικού του Συμβουλίου
Νεολαίας, να καταρτίσει Επιτροπές στις οποίες να
αναθέτει τη φροντίδα, διεκπεραίωση και διοργάνωση
εκδηλώσεων του Συμβουλίου Νεολαίας, καθώς και να
ορίζει τον αριθμό των μελών των Επιτροπών και τη
διάρκεια της θητείας τους, και

i. Σπουδή - Ειδικότητα
ii. Επιλογή προτίμησης
iii. Μόνιμη διαμονή στο Παραλίμνι
iv. Ηλικιακή ομάδα

ΕΠΕΙΔΗ το Συμβούλιο Νεολαίας πιστεύει ότι «η
Δύναμη είναι στην Ομάδα»,

8. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο δύναται να εξετάσει
και να εγκρίνει ή απορρίψει αίτηση οποιουδήποτε
μέλους του Συμβουλίου των Αντιπροσώπων, με την
οποία θα εκφράζει την επιθυμία του για
ανακατανομή του σε άλλη Επιτροπή.

διά του παρόντος Κανονισμού ψηφίζονται και
αποφασίζονται τα εξής:
1. Καταρτίζονται οι ακόλουθες Επιτροπές βάσει του
άρθρου 38 του Καταστατικού:

9. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο δύναται κατά
οποιοδήποτε χρόνο να προτείνει στο Συμβούλιο των
Αντιπροσώπων τη σύσταση και καταρτισμό νέας
Επιτροπής, μόνιμης ή προσωρινής, ή/και την
διάλυση ή αναδιάρθρωση υφιστάμενης Επιτροπής.

i. Επιτροπή Παιδείας, Αθλητισμού και Υγείας
ii. Επιτροπή Περιβαλλοντικής Συνείδησης και
Έργων
iii. Επιτροπή Πολιτισμού και Ψυχαγωγίας
Σύσταση Επιτροπών και Κατανομή Μελών
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17. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν
υποψηφιότητες για τη θέση του Αντιπροέδρου, η
θέση αυτή πληρώνεται από την υποψηφιότητα που
θα λάβει τον δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό ψήφων
στην ψηφοφορία για τη θέση του Προέδρου.

10. Οι οργανικές θέσεις κάθε Επιτροπής είναι ο
Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας.
11. Για
κάθε
Επιτροπή,
το Εκτελεστικό
Συμβούλιο υποχρεούται να διορίζει εφορευτική
επιτροπή, η οποία θα είναι αρμόδια για τη
σύγκληση της πρώτης συνεδρίας της Επιτροπής
εντός 15 ημερών από την ημέρα της γνωστοποίησης
της κατανομής των μελών στις Επιτροπές.

18. Σε περίπτωση που κενωθεί οποιαδήποτε
οργανική θέση σε μια Επιτροπή για οποιοδήποτε
λόγο, τότε το Εκτελεστικό Συμβούλιο διορίζει
εφορευτική επιτροπή και εφαρμόζονται αναλόγως τα
άρθρα 12 έως 17 του παρόντος Κανονισμού.
Καθήκοντα Επιτροπών

12. Κατά την πρώτη αυτή συνεδρία, η κάθε αρμόδια
εφορευτική επιτροπή θα είναι υπεύθυνη για τη
διεξαγωγή εκλογών για την πλήρωση των οργανικών
θέσεων της Επιτροπής. Ειδικά και μόνο σε αυτήν
την συνεδρία απαιτείται αυξημένη απαρτία 2/3 των
μελών της Επιτροπής.

19. Κάθε Επιτροπή δύναται να καθορίζει τους
στόχους και τις αρμοδιότητες της, υπό την έγκριση
του Εκτελεστικού Συμβουλίου.
20. Κάθε Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη φροντίδα,
διεκπεραίωση και διοργάνωση εκδηλώσεων που
εμπίπτουν στην καθ’ ύλη αρμοδιότητά της.

13. Η κάθε εφορευτική επιτροπή θα αποτελείται
από τρία μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου, τα
οποία δεν δύνανται να είναι μέλη των Επιτροπών,
των οποίων θα διεξάγουν τις εκλογές.

21. Οποιαδήποτε ενέργεια ή απόφαση Επιτροπής
πρέπει να είναι εις γνώσιν του Εκτελεστικού
Συμβουλίου, το οποίο δύναται να την εγκρίνει ή
απορρίψει. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, η Επιτροπή
ή οποιαδήποτε 10 μέλη του Συμβουλίου των
Αντιπροσώπων, διατηρούν το δικαίωμα να
παραπέμψουν το ζήτημα ενώπιον του Συμβουλίου
των Αντιπροσώπων, το οποίο αποφασίζει τελεσίδικα
επί του θέματος.

14. Κάθε μέλος των Επιτροπών, πλην αυτών που
είναι μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου, δύνανται
να υποβάλουν υποψηφιότητα για μία εκ των
οργανικών θέσεων της Επιτροπής.
Οι υποψηφιότητες πρέπει να αποστέλλονται στην
ηλεκτρονική διεύθυνση του Δημοτικού Συμβουλίου
Νεολαίας το αργότερο 24 ώρες πριν από την πρώτη
συνεδρία.

22. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει
καθήκοντα και αρμοδιότητες σε
οποιαδήποτε
Επιτροπή.

15. Οι εκλογές θα διεξάγονται με μυστική
ψηφοφορία και το ψηφοδέλτιο θα είναι κοινό για
όλες τις οργανικές θέσεις. Κάθε μέλος υποχρεούται
να ψηφίσει μία υποψηφιότητα για κάθε οργανική
θέση.

23. Κάθε Επιτροπή πρέπει να διατηρεί συνεχή και
στενή επαφή με τον Αντιπρόεδρο του Δημοτικού
Συμβουλίου Νεολαίας, ο οποίος είναι υπεύθυνος για
το συντονισμό όλων των Επιτροπών βάσει του
Άρθρου 47 του Καταστατικού.

16. Για κάθε οργανική θέση, η υποψηφιότητα που θα
λαμβάνει τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων, θα
εκλέγεται στη θέση αυτή. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η
απόφαση θα λαμβάνεται με κλήρο.

24. Κάθε Επιτροπή δύναται να δημιουργήσει
υποεπιτροπές ή/και να αναθέτει ειδικά καθήκοντα
στα μέλη της κατά οποιοδήποτε χρόνο.
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25. Κάθε Επιτροπή δύναται να εγγράφει ως
εθελοντές, νέους του Παραλιμνίου από ηλικίες 15
ετών μέχρι 35 ετών και να τηρεί μητρώο αυτών, που
θα κοινοποιείται στο Εκτελεστικό Συμβούλιο.

( Κ . 0 1 / 2 0 1 3 )

Ω Σ

Ε Χ Ε Ι

Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Η Θ Ε Ι

άρθρο 37(α)(iv) του Καταστατικού του Συμβουλίου
Νεολαίας Παραλιμνίου.
30. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα δύο μη
αιρετά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας
μπορούν να παρακάθονται στις συνεδρίες
οποιασδήποτε Επιτροπής υπό την συμβουλευτική
τους ιδιότητα.

26. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε θέμα
εμπίπτει στην αρμοδιότητα δύο ή περισσοτέρων
Επιτροπών, οι Επιτροπές αυτές δύνανται να
εργαστούν από κοινού προς εκπλήρωση των στόχων
τους υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση του
Εκτελεστικού Συμβουλίου.

Καθήκοντα Μελών Επιτροπής
31. Ο Πρόεδρος:

27. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο δύναται να
διευθετήσει συνάντηση οποιασδήποτε Επιτροπής,
εφόσον αυτή το επιθυμεί, με αρμόδια Επιτροπή
του Δημοτικού Συμβουλίου Παραλιμνίου, ούτως
ώστε να επιτευχθεί η προώθηση και υλοποίηση των
στόχων της.

i. Συγκαλεί, σε συνεννόηση με τον Γραμματέα, τις
συνεδρίες της Επιτροπής και διευθύνει τη συζήτησή
τους.
ii. Συντονίζει τις ενέργειες της Επιτροπής και των
μελών της.
iii. Διατηρεί τακτική επικοινωνία με τον
Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας.
iv. Παρουσιάζει το έργο της Επιτροπής σε κάθε
τακτική
συνεδρία
του
Συμβουλίου
των
Αντιπροσώπων.
v. Υπογράφει κάθε έγγραφο της Επιτροπής μαζί με
τον Γραμματέα.
vi. Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριών
της Επιτροπής.

Συνεδρίες Επιτροπών
28. Κάθε Επιτροπή συνέρχεται σε τακτική συνεδρία
κάθε μήνα και έκτακτα όσες φορές ο Πρόεδρος ή το
1/5 των μελών της Επιτροπής κρίνουν αναγκαίο ή
σκόπιμο.
29. Κάθε Επιτροπή είναι σε απαρτία όταν
παρευρίσκονται τα 2/5 των μελών της Επιτροπής
και παίρνει αποφάσεις κατά πλειοψηφία. Σε
περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος ή, εν απουσία
του, ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής έχει νικώσα
ψήφο.

32. Ο Αντιπρόεδρος:
i. Αναπληρώνει τον Πρόεδρο της Επιτροπής κατά
την απουσία του.
33. Ο Γραμματέας:

Για σκοπούς υπολογισμού του ως άνω ποσοστού της
απαρτίας, δεν υπολογίζονται:
(α) τα μέλη που διαμένουν προσωρινά στο
εξωτερικό, νοουμένου ότι και κατά το χρόνο
διεξαγωγής της συνεδρίας απουσιάζουν στο
εξωτερικό, και
(β) τα μέλη που κρίνονται με πράξη της Επιτροπής
ως «μη ενεργά», ένεκα της αδικαιολόγητης απουσίας
τους από 4 διαδοχικές συνεδρίες της Επιτροπής,
μέχρι να αποφασίσει οριστικά το Εκτελεστικό
Συμβούλιο επί του θέματος της διατήρησης ή
απώλειας της ιδιότητας τους ως μέλη του
Συμβουλίου των Αντιπροσώπων, σύμφωνα με το

i. Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριών της Επιτροπής.
ii. Υπογράφει κάθε έγγραφο της Επιτροπής μαζί με
τον Πρόεδρο.
iii. Συντάσσει την ημερήσια διάταξη των συνεδριών
της Επιτροπής.
34. Τα μέλη της Επιτροπής:
i. Προτείνουν θέματα για την ημερήσια διάταξη των
συνεδριών.
ii. Εκτελούν οποιαδήποτε καθήκοντα τους ανατεθούν
από την Επιτροπή.
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Άλλες Διατάξεις
35. Οποιοδήποτε θέμα που δεν προνοείται στον
παρόντα Κανονισμό, ρυθμίζεται από το Εκτελεστικό
Συμβούλιο.
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( Κ . 0 1 / 2 0 1 3 )

Ω Σ

Ε Χ Ε Ι

Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Η Θ Ε Ι

Ο

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ

Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ

Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Σ

Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ω Ν

Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

( Κ . 0 3 / 2 0 1 5 )

3
Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ
(Κ.01/2015)
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Ο

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ

Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ

Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Σ

ΕΠΕΙΔΗ το Συμβούλιο Νεολαίας θεωρεί ότι υπάρχει
ανάγκη για ενασχόληση του Συμβουλίου με ευρωπαϊκά
συνέδρια, προγράμματα και άλλες σχετικές δραστηριότητες
σε ευρωπαϊκό επίπεδο,

Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ω Ν

Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

( Κ . 0 3 / 2 0 1 5 )

Κριτήρια Επιλογής προσώπων για συμμετοχή σε
Ευρωπαϊκά Συνέδρια - Επισκέψεις
7. Για την συμμετοχή προσώπων σε Ευρωπαϊκά
Συνέδρια - Επισκέψεις, οι ενδιαφερόμενοι
υποβάλλουν αίτηση ενδιαφέροντος, η οποία και
αποστέλλεται προς την ΕΕΘ εντός της
καθορισμένης προθεσμίας. Ακολούθως, η ΕΕΘ
εξετάζει όλες τις αιτήσεις και βαθμολογεί τον κάθε
ενδιαφερόμενο ως εξής:

ΕΠΕΙΔΗ το Συμβούλιο των Αντιπροσώπων δύναται,
βάσει του Άρθρου 38 του Καταστατικού του Συμβουλίου
Νεολαίας, να καταρτίσει Επιτροπές στις οποίες να
αναθέτει τη φροντίδα, διεκπεραίωση και διοργάνωση
δράσεων του Συμβουλίου Νεολαίας, και
ΕΠΕΙΔΗ το Συμβούλιο των Αντιπροσώπων προτίθεται
να μεταβάλει την μέχρι πρότινος «Ομάδα Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων» σε «Επιτροπή Ευρωπαϊκών Θεμάτων»,

i. Ιδιότητα του μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου
Νεολαίας: 1 βαθμός
ii. Ιδιότητα του μέλους του Συμβουλίου των
Αντιπροσώπων: 1 βαθμός
iii. Μη προηγούμενη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκό
Συνέδριο: 1 βαθμός
iv. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας: 1 βαθμός

διά του παρόντος Κανονισμού ψηφίζονται και
αποφασίζονται τα εξής:
1. Συστήνεται και καταρτίζεται, δυνάμει του άρθρου
38 του Καταστατικού, επιτροπή του Δημοτικού
Συμβουλίου Νεολαίας με το όνομα «Επιτροπή
Ευρωπαϊκών Θεμάτων» (εφεξής «ΕΕΘ»), η
λειτουργία της οποίας θα διέπεται από τον
Κανονισμό Λειτουργίας Επιτροπών (Κ.01/2013)
εκτός αν ο παρόν Κανονισμός ορίζει διαφορετικά.

Οι ενδιαφερόμενοι με την υψηλότερη βαθμολογία
θα εγκρίνονται από την ΕΕΘ για συμμετοχή στο
Ευρωπαϊκό Συνέδριο – Επίσκεψη αναλόγως των
διαθέσιμων θέσεων, ως εκπρόσωποι του Δημοτικού
Συμβουλίου Νεολαίας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, η
απόφαση θα λαμβάνεται με κλήρο.

2. Η ΕΕΘ δύναται να αποτελείται από 4 έως 8 μέλη
του Συμβουλίου των Αντιπροσώπων.

Νοείται ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να τηρούν
τα κριτήρια του Συνεδρίου – Επίσκεψης, όπως αυτά
καθορίζονται από τους αρμόδιους ή και διοργανωτές
του Συνεδρίου – Επίσκεψης.

3. Κάθε μέλος του Συμβουλίου των Αντιπροσώπων
δύναται με αίτησή του προς το Εκτελεστικό
Συμβούλιο να δηλώσει κατά πόσο επιθυμεί να
συμμετάσχει στην ΕΕΘ.

8. Το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που θα συμμετάσχουν
σε Ευρωπαϊκό Συνέδριο – Επίσκεψη ως εκπρόσωποι
του Συμβουλίου Νεολαίας, οφείλουν να ετοιμάσουν
όλα τα απαραίτητα έντυπα που απαιτούνται εντός
του χρονικού πλαισίου που θα ορίζεται σε κάθε
περίπτωση από την ΕΕΘ.

4. Η εξέταση των αιτήσεων και η κατανομή των
μελών στην ΕΕΘ θα πραγματοποιείται από το
Εκτελεστικό Συμβούλιο, με βάση τα εξής κριτήρια,
όπως κατά προτεραιότητα εκτίθενται κατωτέρω:

Στην περίπτωση που τέτοιος εκπρόσωπος δεν
συμμορφωθεί ως ανωτέρω ή αδυνατεί για
οποιοδήποτε λόγο να συμμετάσχει στο Ευρωπαϊκό
Συνέδριο - Επίσκεψη, τότε θα χάνει το δικαίωμα
συμμετοχής του, το οποίο θα αποκτά το επόμενο
πρόσωπο στην βαθμολογία ή στο αποτέλεσμα της
κλήρωσης.

i. Μόνιμη διαμονή στην Κύπρο
ii. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
iii. Σπουδή-Ειδικότητα
5. Η συμμετοχή μέλους στην ΕΕΘ δεν επηρεάζει
την συμμετοχή του σε άλλη Επιτροπή που
καταρτίστηκε δυνάμει του Κανονισμού Λειτουργίας
Επιτροπών (Κ.01/2013).
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( Κ . 0 3 / 2 0 1 5 )

Κριτήρια Επιλογής προσώπων για συμμετοχή σε
Ευρωπαϊκά Προγράμματα

καθορίζονται από το έντυπο προκήρυξης του
προγράμματος.

9. Για τη συμμετοχή προσώπων σε Ευρωπαϊκά
Προγράμματα, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν
αίτηση ενδιαφέροντος, η οποία και αποστέλλεται
προς την ΕΕΘ εντός της καθορισμένης προθεσμίας.
Ακολούθως, η ΕΕΘ εξετάζει όλες τις αιτήσεις και θα
αποφασίζει για τα πρόσωπα που θα συμμετέχουν ως
εξής:

10. Το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που θα
συμμετάσχουν σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ως
εκπρόσωποι του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας,
οφείλουν να ετοιμάσουν όλα τα απαραίτητα έντυπα
που απαιτούνται εντός του χρονικού πλαισίου που θα
ορίζεται σε κάθε περίπτωση από την ΕΕΘ.
Στην περίπτωση που τέτοιος εκπρόσωπος δεν
συμμορφωθεί ως ανωτέρω ή αδυνατεί για
οποιοδήποτε λόγο να συμμετάσχει στο Ευρωπαϊκό
Συνέδριο - Επίσκεψη, τότε θα χάνει το δικαίωμα
συμμετοχής του, το οποίο θα αποκτά το επόμενο
πρόσωπο στην βαθμολογία ή στο αποτέλεσμα της
κλήρωσης.

(α) Για τα 2/5 των διαθέσιμων θέσεων για
συμμετοχή στο πρόγραμμα, η ΕΕΘ θα βαθμολογεί
τον κάθε ενδιαφερόμενο ως εξής:
i. Ιδιότητα του μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου
Νεολαίας: 1 βαθμός
ii. Ιδιότητα του μέλους του Συμβουλίου των
Αντιπροσώπων: 1 βαθμός
iii. Καλή γνώση Αγγλικών: 1 βαθμός
iv. Μη προηγούμενη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα: 1 βαθμός
v. Ακαδημαϊκά Προσόντα - Ενδιαφέροντα
σχετιζόμενα με το πρόγραμμα: 2 βαθμοί

11. Οποιοδήποτε θέμα που δεν προνοείται στον
παρόντα Κανονισμό, ρυθμίζεται από το Εκτελεστικό
Συμβούλιο.

(β) Για τα 3/5 των διαθέσιμων θέσεων για
συμμετοχή στο πρόγραμμα, η ΕΕΘ θα βαθμολογεί
τον κάθε ενδιαφερόμενο ως εξής:
i. Ιδιότητα του μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου
Νεολαίας: 1 βαθμός
ii. Ιδιότητα του μέλους του Συμβουλίου των
Αντιπροσώπων: 1 βαθμός
iii. Ιδιότητα του μέλους της ΕΕΘ: 1 βαθμός
iv. Καλή γνώση Αγγλικών: 1 βαθμός
v. Μη προηγούμενη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα: 2 βαθμoί
(γ) Οι ενδιαφερόμενοι με την υψηλότερη
βαθμολογία θα εγκρίνονται από την ΕΕΘ για
συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα αναλόγως
των διαθέσιμων θέσεων, ως εκπρόσωποι του
Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας. Σε περίπτωση
ισοβαθμίας, η απόφαση θα λαμβάνεται με κλήρο.
Νοείται ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να τηρούν
τα κριτήρια του προγράμματος, όπως αυτά
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Δ Ρ Α Σ Η Σ

( Κ . 0 3 / 2 0 1 3 )

4
Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΕΤΗΣΙΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΔΡΑΣΗΣ
(Κ.03/2013)
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Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Τ Η Σ

Ε Τ Η Σ Ι Ο Υ

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ

ΕΠΕΙΔΗ το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας
Παραλιμνίου, εκ της φύσεως του ως το επιτελικό όργανο
του Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Παραλιμνίου, έχει την
γενική διεύθυνση της πολιτικής του Συμβουλίου Νεολαίας,

Δ Ρ Α Σ Η Σ

( Κ . 0 3 / 2 0 1 3 )

i. τις οικονομικές δυνατότητες στου Συμβουλίου
Νεολαίας,
ii. τις προοπτικές ανταπόκρισης του κόσμου και
επιτυχίας της εκδήλωσης εν σχέσει και με την
ημερομηνία την οποία επιλέγεται να γίνει η
εκδήλωση,
iii. τη λειτουργία των σχολείων και των άλλων
οργανωμένων συνόλων της περιοχής κατά την
περίοδο που επιλέγεται να γίνει η εκδήλωση, και
iv. την αποφυγή συσσώρευσης πολλών εκδηλώσεων
του Συμβουλίου Νεολαίας κατά την ίδια χρονική
περίοδος του έτους.

ΕΠΕΙΔΗ στα πλαίσια της χάραξης της ως άνω
πολιτικής, εντάσσεται και η κατάστρωση και ο σχεδιασμός
ενός ετήσιου προγράμματος δράσης του Συμβουλίου
Νεολαίας Παραλιμνίου και των Επιτροπών του, και
ΕΠΕΙΔΗ, στα Άρθρα 45 και 62 του Καταστατικού του
Συμβουλίου Νεολαίας, προβλέπεται ότι το Δημοτικό
Συμβούλιο Νεολαίας Παραλιμνίου, καταρτίζει ετήσιο
πρόγραμμα δράσης το οποίο καταθέτει για έγκριση στο
Συμβούλιο των Αντιπροσώπων,

5. Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης τίθεται προς
έγκριση
ενώπιον
του
Συμβουλίου
των
Αντιπροσώπων, στη Β’ Τακτική Συνεδρία του έτους,
η οποία λαμβάνει χώρα περί τα τέλη Δεκεμβρίου –
αρχές Ιανουαρίου.

διά του παρόντος Κανονισμού ψηφίζονται και
αποφασίζονται τα εξής:
1. Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας καταρτίζει το
ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Συμβουλίου
Νεολαίας Δήμου Παραλιμνίου.

6. Αμέσως μετά τη ψήφιση του, το πρόγραμμα
δράσης του Συμβουλίου Νεολαίας, διαβιβάζεται στο
Δημοτικό Συμβούλιο Παραλιμνίου και στον
Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου, για ενίσχυση της
χρηματοδότησης του Συμβουλίου Νεολαίας, και
καλύτερο συντονισμό.

2. Το ως άνω ετήσιο πρόγραμμα δράσης του
Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Παραλιμνίου,
καταρτίζεται στη βάση των έγγραφων και
αιτιολογημένων προτάσεων που καταθέτουν οι
Επιτροπές του Συμβουλίου Νεολαίας.

7. Παράλληλα με το πρόγραμμα δράσης του
Συμβουλίου Νεολαίας, το Δημοτικό Συμβούλιο
Νεολαίας καταρτίζει τον προϋπολογισμό του
Συμβουλίου
Νεολαίας
για
το
επόμενο
ημερολογιακό έτος, τον οποίο παραθέτει προς
έγκριση, μαζί με τον απολογισμό του προηγούμενου
έτους, ενώπιον του Συμβουλίου των Αντιπροσώπων
στη Β’ Τακτική Συνεδρία του.

3. Οι προτάσεις των Επιτροπών, διαβιβάζονται στο
Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας μέσω του
Αντιπροέδρου του, και υποβάλλονται στον τελευταίο
το αργότερο στις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους.
Οι Επιτροπές δύνανται να κατανέμουν οι ίδιες τις
προτάσεις τους, σε πιθανές ημερομηνίες υλοποίησης
τους στο επόμενο ημερολογιακό έτος, χωρίς αυτές
οι ημερομηνίες να δεσμεύουν το Δημοτικό
Συμβούλιο Νεολαίας, στην κατάρτιση του ετήσιου
προγράμματος δράσης του Συμβουλίου Νεολαίας.

8. Σε καμιά περίπτωση, η έγκριση του
προγράμματος δράσης από το Συμβούλιο Νεολαίας
δεν
συνεπάγεται
υποχρέωση
απαρεγκλίτου
εφαρμογής του, ως έχει από το Συμβούλιο Νεολαίας
Παραλιμνίου.
Επιτρέπονται
αναγκαίες
ανακατατάξεις εκδηλώσεων ή/και προσθήκες άλλων
εκδηλώσεων και δράσεων μεσούσης της χρονικής
διάρκειας του ημερολογιακού έτους, εφόσον αυτές
είναι εφικτές στη βάση του ήδη εγκριθέντος
προϋπολογισμού.

4. Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας επεξεργάζεται
και αξιολογεί τις προτάσεις των Επιτροπών, και
κατανέμει αυτές, κατ’ απόλυτη διακριτική ευχέρεια,
στις διάφορες δυνατές ημερομηνίες διεξαγωγής τους,
εκτιμώντας ιδίως:
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Επιτρέπεται δε, και η ματαίωση εγκριθέντων
δράσεων και εκδηλώσεων, στο βαθμό που αυτό
κριθεί αναγκαίο από το Δημοτικό Συμβούλιο
Νεολαίας, εφόσον αυτή αιτιολογηθεί πλήρως με
απόφαση του, η οποία γνωστοποιείται στα μέλη του
Συμβουλίου των Αντιπροσώπων, εντός ευλόγου
χρόνου.
Μεταβατικές Διατάξεις
9. Ειδικά για την περίοδο Αύγουστος 2013 –
Δεκέμβριος 2013, το Δημοτικό Συμβούλιο
Νεολαίας καταρτίζει έκτακτο πρόγραμμα δράσης
του Συμβουλίου Νεολαίας Παραλιμνίου, στη βάση
των έγγραφων και αιτιολογημένων προτάσεων των
Επιτροπών, οι οποίες διαβιβάζονται στο Δημοτικό
Συμβούλιο Νεολαίας μέσω του Αντιπροέδρου του,
μέχρι την 31ην Ιουλίου 2013.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας αξιολογεί και
επεξεργάζεται τις προτάσεις των Επιτροπών, και κατ’
απόλυτη διακριτική ευχέρεια, τις εγκρίνει ή/και
απορρίπτει ή/και τροποποιεί ή/και αναπέμπει προς
συμπλήρωση ή/και μεταθέτει χρονικά στο επόμενο
ημερολογιακό έτος.
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