
, 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΡΕΑΣ 

 

Άρθρο 1: Ίδρυση 

Ιδρύεται σήμερα 18 Μαρτίου 2019 Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας με την 

επωνυμία «Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Κυθρέας» με 

προσωρινή έδρα το Δημαρχείο Κυθρέας επι της οδού Αμμοχώστου 37, 

1016, Λευκωσία, Τ.Θ. 29636 1721 Λευκωσία. 

 

Το “Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Κυθρέας” είναι μέρος του 

προγράμματος του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου (ONEK), σε 

συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με τίτλο “Δημοτικά / Κοινοτικά 

Συμβούλια Νεολαίας”.   

 

Άρθρο 2: Ερμηνεία 

Στον Κανονισμό Λειτουργίας αυτό, «Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας 

Δήμου  Κυθρέας» σημαίνει: «εθελοντική ομάδα νέων που εκπροσωπεί 

τους νέους Κυθρεώτες και που λειτουργούν και δραστηριοποιούνται για 

το Δήμο Κυθρέας». 

 

Άρθρο 3: Σκοποί 

Οι σκοποί του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Κυθρέας είναι: 

1. Να λειτουργεί ως συμμετοχικός θεσμός στα πλαίσια της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. 

2. Να αποτελέσει βήμα έκφρασης για τη νεολαία του Δήμου και να 

βοηθήσει στην ενεργοποίηση των οργανωμένων συνόλων 

νεολαίας σε τοπικό επίπεδο. 

3. Να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των νέων στα «κοινά». 
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4. Να συζητά και να εισηγείται, προς το Δήμο, την υιοθέτηση 

πολιτικής για θέματα που αφορούν στη νεολαία σε τοπικό επίπεδο. 

5. Να υλοποιεί προγράμματα, δράσεις και έργα υποδομής και να 

στηρίζει γενικά όλους τους νέους και νέες που δραστηριοποιούνται 

στο Δήμο. 

6. Να αποτελέσει μια θεσμική μορφή συνεχούς και ουσιαστικής 

σύνδεσης της νεολαίας με τις Δημοτικές Αρχές. 

7. Να διευκολύνει το Δήμο στον εντοπισμό των ενδιαφερόντων και 

των προβλημάτων των νέων. 

8. Να βοηθά τις Τοπικές Αρχές στην ενεργοποίηση των νέων. 

9. Να λειτουργεί για την πρόοδο και την ευημερία όλων των νέων του 

Δήμου, ανεξάρτητα από φυλή, χρώμα, θρήσκευμα ή εθνική 

καταγωγή. 

10. Να λειτουργεί με δημοκρατικές διαδικασίες και με σεβασμό στις 

αρχές και τα ιδεώδη του δημοκρατικού βίου. 

11. Να παρέχει ευκαιρίες σε νέους για συμμετοχή και ανάληψη 

ευθύνης στην πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη και πρόοδο του 

Δήμου και του τόπου γενικότερα. 

12. 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. 

13. Να ενεργεί για την κατοχύρωση και την στήριξη της αυτονομίας 

των φορέων / οργανώσεων νέων που συμμετέχουν σ΄ αυτό. 
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Άρθρο 3A: Ειδικοί σκοποί 

Λόγω του εκτοπισμού των Κυθρεωτών και της κατοχής του Δήμου 

Κυθρέας από το 1974 από τα Τουρκικά στρατεύματα, το Δημοτικό 

Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Κυθρέας έχει επιπλέον ειδικούς σκοπούς 

που είναι: 

1. Η συνένωση όλων των νέων Κυθρεωτών, ανεξάρτητα από 

κομματική ή ιδεολογική τοποθέτηση, καθώς και η διατήρηση 

ζωντανής της επιθυμίας για επιστροφή στην Κυθρέα. 

2. Η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ όλων των νέων Κυθρεωτών και 

όλων των Κυπρίων, ιδιαίτερα των προσφύγων, η εξύψωση του 

φρονήματος τους και η καλλιέργεια πνεύματος αγωνιστικότητας, 

ενότητας, συνεργασίας, αλληλοβοήθειας και αλληλοκατανόησης. 

3. Η ανεπιφύλακτη και με κάθε μέσο ενίσχυση του αγώνα,  για 

διασφάλιση των δικαίων του Κυπριακού λαού και για τον 

τερματισμό της τουρκικής κατοχής και την ασφαλή επιστροφή των 

Κυθρεωτών και όλων των προσφύγων στα σπίτια και τη γη τους 

κάτω από συνθήκες ελευθερίας, μονιμότητας, ασφάλειας και 

αξιοπρέπειας. 

4. Η διατήρηση και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της 

Κυθρέας. 

5. Η δημιουργική δραστηριοποίηση, η συλλογικότητα και η γόνιμη και 

στενή συνεργασία με τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και τα 

υπόλοιπα οργανωμένα σύνολα του Δήμου Κυθρέας και της 

ευρύτερης περιοχής Κυθρέας. 
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Άρθρο 4: Περιεχόμενο Δράσης και ο Ρόλος του Δημοτικού 

Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Κυθρέας 

 

Α) Γενικά 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας αναμένεται να διαδραματίσει ένα 

πολύπλευρο ρόλο ο οποίος θα είναι συνυφασμένος με αυτόν του Δήμου 

Κυθρέας έχοντας κοινό γνώμονα τον αγώνα για επιστροφή στην Κυθρέα.  

 

Β) Ο Συμβουλευτικός ρόλος του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου 

Κυθρέας 

Βασική αρχή της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου 

Κυθρέας θα είναι ο συμβουλευτικός του ρόλος προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο Κυθρέας. 

 

Γ)Ο ενισχυτικός προς τα οργανωμένα σύνολα νεολαίας ρόλος του 

Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Κυθρέας 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Κυθρέας θα πρέπει να έχει σαν στόχο 

την πολύπλευρη υποστήριξη των νέων Κυθρεωτών στην προσπάθειά 

τους να αναπτύξουν ποικίλη 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 όλους του νέους Κυθρεώτες. 

 

Δ)Ο συμπληρωματικός ρόλος των Δ.Σ.Ν.Κυθρέας 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Κυθρέας δεν θα πρέπει σε καμιά 

περίπτωση να επιχειρήσει να υποκαταστήσει τα οργανωμένα σύνολα 

νεολαίας και να λειτουργήσει ανταγωνιστικά προς αυτά. 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας θα πρέπει να αναπτύξει 

δραστηριότητες εκεί όπου τα οργανωμένα σύνολα νεολαίας αδυνατούν 

να το πράξουν. 

 

Άρθρο 5: Ρόλος 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και θα 

λειτουργεί ενισχυτικά προς το έργο του Δημοτικού Συμβουλίου Κυθρέας. 

 

Άρθρο 6: Σύνθεση 

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Κυθρέας είναι 

Δημοτικός Σύμβουλος που ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο με 

σχετική απόφαση. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ακόμα ένα μέλος της 

Δημοτικής Αρχής. Αυτοί κατά προτίμηση να είναι νέοι σε ηλικία και θα 

συμμετέχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας. 

 

Άρθρο 7: Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Κυθρέας 

 

(α)   Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας μπορούν να είναι γενικά 

όλοι οι νέοι που ο ένας τουλάχιστον γονέας τους γεννήθηκε, κατάγεται ή 

κατοικούσε μέχρι την Τουρκική εισβολή στην Κυθρέα, ηλικίας από 15 – 

35 χρονών κατά την ημερομηνία εγγραφής τους.  

 

(β)  Η εγγραφή μέλους γίνεται έπειτα από γραπτή αίτηση προς την 

Εκτελεστική Επιτροπή.  

 

(γ) Δικαιώματα μελών 

1. Να λαμβάνει προσωπικά μέρος στις Γενικές, Τακτικές Συνελεύσεις. Να 

ελέγχει στις πιο πάνω περιπτώσεις την Εκτελεστική Επιτροπή, να 
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εκφέρει ελεύθερα τη γνώμη του πάνω σε κάθε θέμα, που έχει σχέση με 

τους σκοπούς και τα συμφέροντα του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας. 

2. Να εκλέγει και να εκλέγεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του 

καταστατικού αυτού. 

3. Να ζητά την υποστήριξη του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας 

Κυθρέας για κάθε θέμα που περιλαμβάνεται στους σκοπούς. 

4. Να αποχωρήσει από το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Κυθρέας 

οποτεδήποτε το θελήσει, κατόπιν γραπτής ειδοποίησης προς την 

Εκτελεστική Επιτροπή. 

(δ) Καθήκοντα και υποχρεώσεις μελών 

Κάθε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας υποχρεούται: 

1. Να τηρεί τις πρόνοιες του Καταστατικού και να προωθεί τους σκοπούς 

του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Κυθρέας. 

2. Να συμμορφώνεται προς τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και 

της Εκτελεστικής Επιτροπής 

 

Άρθρο 8: Σύνδεση με τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου  

1. Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Κυθρέας λειτουργεί σαν 

πρόγραμμα συνεργασίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του 

Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, σαν της αρμόδιας από τον νόμο 

Υπηρεσίας, υπεύθυνης για την πρόοδο και ευημερία των νέων της 

Κύπρου. 

2. Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου έχει την αρμοδιότητα να βοηθά 

το Δημοτικό Συμβουλίου Νεολαίας στο σχεδιασμό, συντονισμό και 

υλοποίηση των δραστηριοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου 

Νεολαίας και στην προαγωγή και επιτέλεση των σκοπών και 

επιδιώξεών του. 
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3. Η προσφορά του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου υλοποιείται 

μέσω: 

• οικονομικής βοήθειας – χορηγίας μέσα από το Έργο 

«Πρωτοβουλίες Νέων» ή άλλα συναφή προγράμματα 

του Οργανισμού 

• αρμόδιων Λειτουργών ή / και Συνεργατών που 

απασχολούνται στο Πρόγραμμα «Δημοτικά / Κοινοτικά 

Συμβούλια Νεολαίας». 

 

Άρθρο 9: Σύνδεση με το Δημοτικό Συμβούλιο 

1. Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας λειτουργεί κάτω από τη γενική 

εποπτεία, συνεργασία, στήριξη και συμπαράσταση του 

εκλελεγμένου από τους δημότες Δημοτικού Συμβουλίου, ως του 

νόμιμα εκλελεγμένου σώματος για την πρόοδο και ευημερία των 

δημοτών. 

 

2. Το Δημοτικό Συμβούλιο 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. 

 

3. Η προσφορά του Δημοτικού Συμβουλίου υλοποιείται: 

•  μέσω οικονομικής βοήθειας υπό τη μορφή χορηγίας 

•  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 

•  με τη δημιουργία ευνοϊκού κλίματος προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο Νεολαίας μέσα από την υιοθέτηση γνωμών και 
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προτάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας αλλά και με τη 

συνδιαβούλευση για θέματα νεολαίας.   

 

Άρθρο 10: Πειθαρχία μελών 

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Κυθρέας 

αναμένεται να συμπεριφέρονται με ευπρέπεια και να εξυπηρετούν και να 

προάγουν, με τη δράση και τη συμμετοχή τους, τις δράσεις και τους 

σκοπούς του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας. 

 

Εκπρόσωπος της οργάνωσης - μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου 

Νεολαίας είναι δυνατό να αποβληθεί και να ζητηθεί η αντικατάστασή του 

αν επανειλημμένα και παρά τη γραπτή προειδοποίηση της Εκτελεστικής 

Επιτροπής συμπεριφέρεται άπρεπα και κατά παράβαση των σκοπών 

του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας.  

 

Άρθρο 11: Εκτελεστική Επιτροπή 

(α) Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας διοικείται από την Εκτελεστική 

Επιτροπή που αποτελείται από 7 μέλη. Από αυτά τα 5 εκλέγονται από 

την  Τακτική Γενική Συνέλευση. Κατά τη διαδικασία εκλογής εκλέγονται 

μέχρι και 3 αναπληρωματικά μέλη τα οποία συμπληρώνουν τυχόν 

αποχωρούντα μέλη.  

(β) Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Κυθρέας είναι 

Δημοτικός Σύμβουλος που ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο με 

σχετική απόφαση. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ακόμα ένα μέλος της 

Δημοτικής Αρχής. Αυτοί κατά προτίμηση να είναι νέοι σε ηλικία, που θα 

συμμετέχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας. 

(γ) Η θητεία της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι διετής. 
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(δ) Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής εντός 7 (εφτά) ημερών από την 

εκλογή τους καταρτίζονται σε σώμα, δηλαδή εκλέγουν Αντιπρόεδρο, 

Γραμματέα, Ταμία και Συμβούλους.  

(ε) Κανένα μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής δεν δικαιούται να 

υπηρετήσει στο ίδιο αξίωμα πέραν των δύο θητειών. 

(στ) Οι αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής λαμβάνονται με απλή 

πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος έχει τη νικώσα ψήφο. 

(ζ) Εκπρόσωπος του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου δικαιούται να 

παρακάθεται στις συνεδρίες της Εκτελεστικής Επιτροπής εάν το επιθυμεί 

υπό την συμβουλευτική του ιδιότητα. 

 

Άρθρο 12: Αρμοδιότητες Εκτελεστικής Επιτροπής 

Γενικά 

Η Εκτελεστική Επιτροπή του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας  φροντίζει 

για την ομαλή λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας και την 

ανάπτυξη ποικίλων δραστηριοτήτων με στόχο την επίτευξη των σκοπών 

και επιδιώξεων του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας. 

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή συνέρχεται σε τακτικές συνεδρίες μία φορά τον 

μήνα και σε έκτακτες όταν παρουσιάζεται ανάγκη κατά την κρίση του 

Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας ή όταν ζητηθεί από το 

1/3 των μελών της. 

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή καταρτίζει ετήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων 

και προϋπολογισμού το οποίο κατατίθεται για έγκριση στη Γενική 

Συνέλευση. 
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Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να ενημερώνει έγκαιρα όλα 

τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας για τις αποφάσεις, 

δραστηριότητες ή εκδηλώσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας. 

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή όταν και εφόσον κρίνει αναγκαίο μπορεί να 

συστήσει βοηθητικές επιτροπές συμβουλευτικού χαρακτήρα. 

 

Πρόεδρος 

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής σε συνεννόηση με τον 

Γραμματέα συγκαλεί τις συνεδρίες της Επιτροπής και τις Γενικές 

Συνελεύσεις, στις οποίες προεδρεύει και λογοδοτεί. 

 

Αντιπρόεδρος 

Ο Αντιπρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής αναπληρώνει τον Πρόεδρο 

σε περίπτωση απουσίας του. 

 

Γραμματέας 

Ο Γραμματέας συντάσσει και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα 

πρακτικά των συνεδριάσεων και των Γενικών Συνελεύσεων. 

 

Είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία του Δημοτικού Συμβουλίου 

Νεολαίας Δήμου Κυθρέας και διατηρεί: 

1. το Βιβλίο Πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας του  

Δήμου  

2. το Μητρώο των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας του 

Δήμου Κυθρέας 

3. το Βιβλίο Περιουσίας του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας του 

Δήμου  

4. όλη την υπόλοιπη αλληλογραφία και έγγραφα του Δημοτικού 

Συμβουλίου Νεολαίας εκτός τα σχετικά με το Ταμείο. 
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Ταμίας 

Ο Ταμίας χειρίζεται τα οικονομικά της Εκτελεστικής Επιτροπής του 

Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας και τηρεί τα απαραίτητα Λογιστικά 

Βιβλία του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας. 

 

Ο Ταμίας πληρώνει αποδείξεις ή τιμολόγια υπογεγραμμένες από τον 

Πρόεδρο και τον Γραμματέα και εκδίδει αποδείξεις για χρήματα που 

παραλαμβάνει. 

 

Όλες οι εισπράξεις του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Κυθρέας 

κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό σε Τραπεζικό ή Συνεργατικό 

Πιστωτικό Ίδρυμα. 

 

Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση του Λογαριασμού του 

Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας και την έκδοση επιταγών πληρωμής οι 

οποίες θα πρέπει απαραίτητα να υπογράφονται από τον ίδιο και τον 

Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής. 

 

Σύμβουλος 

Ο Σύμβουλος θα έχει συμβουλευτικό ρόλο στο Δημοτικό Συμβούλιο 

Νεολαίας. 

 

Άρθρο 13: Εκλογή Μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής 

(α) Η εκλογή μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής γίνεται από την  Τακτική 

Γενική Συνέλευση. 

(β) Κάθε υποψήφιος πρέπει: 

- Να είναι μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας 
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- Να προτείνει γραπτώς την υποψηφιότητά του προς την Εκτελεστική 

Επιτροπή δύο μέρες πριν από τις εκλογές. 

Ο χρόνος και ο τόπος της υποβολής των υποψηφιοτήτων ορίζονται από 

την απερχόμενη Εκτελεστική Επιτροπή και γνωστοποιούνται στα μέλη. 

Η γραπτή πρόταση υποψηφιότητας μέλους απευθύνεται στην 

απερχόμενη Εκτελεστική Επιτροπή του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας, 

αναφέρει τα πλήρη στοιχεία και τη διεύθυνση του μέλους και 

υπογράφεται από αυτό. 

- Εννοείται ότι, για τη σωστή και έγκαιρη παράδοση της γραπτής 

πρότασης υποψηφιότητας, υπεύθυνος είναι ο υποψήφιος. 

(γ) Κατάλογος των υποψηφίων αναρτάται 1 ημέρα πριν από τις εκλογές 

στην πινακίδα του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας και όλων των 

παραρτημάτων του. Αναρτάται επίσης στην είσοδο της αίθουσας που θα 

πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση. 

(δ) Ενστάσεις από μέρους ενεργών μελών εναντίον υποψηφιοτήτων ή 

άλλων παραπόνων σχετικά με τις εκλογές υποβάλλονται προς το 

προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης, το οποίο τις επιλαμβάνεται πριν από 

την διεξαγωγή των Εκλογών. 

Για διευκόλυνση των εργασιών του Προεδρείου, η απερχόμενη 

Εκτελεστική Επιτροπή 

Ι. θέτει στη διάθεση του προεδρείου οποιαδήποτε έγγραφα / αρχεία και 

άλλα στοιχεία ζητήσει. 

ΙΙ. ετοιμάζει έκθεση προς το προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης στην 

οποία παρουσιάζονται τα ελεγμένα στοιχεία κάθε υποψηφίου που 

απαιτούνται από το (β) πιο πάνω. 

 (ε) Οι υποψήφιοι παρευρίσκονται στην Τακτική Γενική Συνέλευση. 
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 (στ) Εάν οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι από πέντε, τότε γίνονται 

εκλογές με ψηφοδέλτιο και μυστική ψηφοφορία από εφορευτική 

επιτροπή. 

(ζ) Εάν οι υποψήφιοι είναι πέντε, τότε ανακηρύσσονται όλοι μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

(η) Εάν οι υποψήφιοι είναι λιγότεροι από πέντε, τότε θεωρούνται 

εκλεγμένοι και ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ζητά από τους 

παρευρισκομένους υποψηφιότητες προς συμπλήρωση του αριθμού των 

μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής και τριών επιλαχόντων. 

- Εννοείται ότι σε περίπτωση που οι υποψηφιότητες από τους 

παρευρισκομένους υπερβαίνουν τον αριθμό των μελών της Εκτελεστικής 

Επιτροπής, τότε γίνονται εκλογές μεταξύ αυτών και μόνο, μέχρι 

συμπληρώσεως της Εκτελεστικής Επιτροπής. 

(θ) Σε περίπτωση ψηφοφορίας: 

Ι. η καταμέτρηση των ψήφων γίνεται στην παρουσία των υποψηφίων ή 

εκπροσώπων τους. 

ΙΙ. οι πέντε υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τους πιο πολλούς ψήφους 

εκλέγονται ως μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, οι δε υπόλοιποι πρώτοι 

μέχρι εννέα είναι οι επιλαχόντες. 

(η) Οι εκλογές διεξάγονται από τριμελή εφορευτική επιτροπή, τα μέλη της 

οποίας δεν πρέπει να είναι υποψήφιοι για εκλογή. 
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Άρθρο 14: Γενική Συνέλευση Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας 

Δήμου  

 

Τακτικές 

Ετήσια, συγκαλούνται δύο Γενικές Συνελεύσεις από τις οποίες εκείνη της 

περιόδου Φεβρουαρίου – Μαρτίου είναι για σκοπούς απολογισμού 

δραστηριοτήτων και ταμειακής κατάστασης, ετήσιου προγραμματισμού 

και υπόδειξη νέας Εκτελεστικής Επιτροπής (αν και εφόσον έχει λήξει η 

διετής θητεία της). Η δεύτερη Γενική Συνέλευση θα ορίζεται από την 

πρώτη Γενική Συνέλευση.  

 

Έκτακτες 

Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις μπορούν να κληθούν οποτεδήποτε ήθελε 

αποφασίσει η Εκτελεστική Επιτροπή ή ζητήσει τούτο το 1/3 των 

οργανώσεων - μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας με 

ενυπόγραφη αίτηση. 

 

Ημερήσια Διάταξη 

Η Ημερήσια Διάταξη καταρτίζεται από τον Πρόεδρο και αποστέλλεται 

στις οργανώσεις – μέλη και στον Εκπρόσωπο του Οργανισμού Νεολαίας 

Κύπρου εφτά μέρες πριν από την ημερομηνία της κάθε Γενικής 

Συνέλευσης. 

 

Απαρτία 

Οι Γενικές Συνελεύσεις θεωρούνται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τα 

μισά συν ένα μέλη. 

 

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση αναβάλλεται για μισή 

ώρα και μετά όσα μέλη είναι παρόντα αποτελούν απαρτία. 
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Άρθρο 15: Οικονομικοί πόροι 

Οι πόροι του ταμείου του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου  

προέρχονται από: 

1. επιχορηγήσεις του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, μέσα από το 

Έργο «Πρωτοβουλίες Νέων» 

2. επιχορηγήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κυθρέας 

3. επιχορηγήσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών ή γενικά από το 

Κράτος 

4. επιχορηγήσεις από Ευρωπαϊκά Προγράμματα 

5. επιχορηγήσεις από ιδιώτες 

6. άλλα νόμιμα έσοδα  

 

Άρθρο16:Προγραμματισμός Δραστηριοτήτων και Προϋπολογισμών 

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή ετοιμάζει Σχέδιο προγράμματος δράσης και 

προϋπολογισμού του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας το οποίο 

αποστέλλει στα μέλη πριν από την υποβολή του στην Ετήσια Τακτική 

Γενική Συνέλευση για έγκριση, ώστε να μπορούν τα μέλη να υποβάλουν 

εισηγήσεις για τροποποιήσεις. 

 

Μέλος που επιθυμεί να περιληφθούν οποιεσδήποτε εισηγήσεις του στον 

Προγραμματισμό δραστηριοτήτων ή Προϋπολογισμό, τις υποβάλλει 

έγκαιρα ή τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. 

 

Ο Προγραμματισμός Δραστηριοτήτων, μετά την έγκρισή του από τη 

Γενική Συνέλευση, πρέπει να αποστέλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο και 

στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου για καλύτερο συντονισμό.  
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Άρθρο 17: Λογιστικός έλεγχος 

Η Γενική Συνέλευση ορίζει δύο «ελεγκτές» που ελέγχουν τους 

λογαριασμούς του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Κυθρέας και 

πιστοποιούν στο τέλος κάθε χρόνου την ορθότητά τους. Οι λογαριασμοί 

που έχουν ελεγχτεί υποβάλλονται στον Δήμο Κυθρέας και στον 

Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου. 

 

Άρθρο 18: Δικαστικά Θέματα 

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δημοτικού Συμβουλίου 

Νεολαίας Δήμου Κυθρέας αντιπροσωπεύει το Δημοτικό Συμβούλιο 

Νεολαίας σε όλες τις δικαστικές ή εξώδικες υποθέσεις στις οποίες 

εμπλέκεται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο. 

 

Άρθρο19:Θέματα που δεν προνοούνται στον Κανονισμό 

Λειτουργίας. 

Οποιοδήποτε θέμα που δεν προνοείται στον Κανονισμό Λειτουργίας, 

ρυθμίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνεργασία με την 

Εκτελεστική Επιτροπή του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου 

Κυθρέας και τον Εκπρόσωπο του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου. Τον 

τελικό λόγο θα έχει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κυθρέας. 

 

Άρθρο 20:Τροποποίηση του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας. 

Ο Κανονισμός Λειτουργίας μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κυθρέας και με τη σύμφωνη 

γνώμη του ΟΝΕΚ. 
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Άρθρο 21: Έμβλημα Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου  

Το έμβλημα του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Κυθρέας είναι 

στρογγυλό και έχει περιφερειακά γραμμένες τις λέξεις «Δημοτικό 

Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Κυθρέας». Στο μέσο έχει τον Κεφαλόβρυσο 

και στα δεξιά ένα κλαδί ελιάς, που υπάρχει στο έμβλημα του Δήμου 

Κυθρέας και περιλαμβάνει το έτος της ίδρυσής του (2019), μέσα σε 

πλαίσιο από λευκό χρώμα.  
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Υιοθέτηση παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας 

Ο παρόν Κανονισμός Λειτουργίας υιοθετήθηκε από την Ιδρυτική Συνέλευση των 

μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Κυθρέας  και υπογράφηκε 

σήμερα …………………………..από την 1η Εκτελεστική Γραμματεία: 

 

Ιδιότητα Ονοματεπώνυμο Υπογραφή 

 
Πρόεδρος 
 

  

 
Αντιπρόεδρος 
 

  

 
Γραμματέας 
 

  

 
Ταμίας 
 

  

 
Μέλος 
 

  

 
Μέλος 
 

  

 
Μέλος 
 

 
 

 

 

Ex officio Μέλη: 

1. ........................................... – εκπρόσωπος Οργανισμού Νεολαίας 

Κύπρου 

2. …………………… ……. – ……………………… (εκπρόσωπος 

Δήμου ......................) 

 


