ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΜΕΣΗΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1: ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
(1) Ιδρύθηκε από τους εκπροσώπους των Συνδέσμων Γονέων Δημοσίων
σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης της πόλης και επαρχίας Λεμεσού, Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων
Δημοσίων σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης επαρχίας Λεμεσού, που στο εξής θα
ονομάζεται «Ομοσπονδία».
(2) Το αρχικό Καταστατικό έγινε αποδεκτό και υπογράφηκε από τα μέλη του στις
10 Νοεμβρίου 1995. Η Ομοσπονδία εγγράφηκε στον Έφορο Συνδέσµων Γονέων,
σύμφωνα με τον περί Συνδέσµων Γονέων Νόµο του 1992 (Ν.105(Ι)/92), την 30 η
Νοεμβρίου 1995, με αριθμό φακέλου Υ.Π./Ο.Σ.Γ.4 και αριθμό Μητρώου 4.
(3) Το Καταστατικό έτυχε τροποποιήσεων στα άρθρα του από Καταστατική
Συνέλευση των µελών της Ομοσπονδίας στις 22 Νοεμβρίου 2000. Το παρόν
Καταστατικό τροποποιήθηκε σε έκτακτη Γενική Συνέλευση (Καταστατική) στις 5
Ιουλίου 2016 και εγκρίθηκε από την Έφορο Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων
στις 12/09/2017.
ΑΡΘΡΟ 2: ΕΡΜΗΝΕΙΑ:
Στο παρόν Καταστατικό, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια οι
ερμηνείες έχουν την ίδια έννοια όπως αυτές διαλαμβάνονται στον Νόμο και στους
Κανονισμούς.
(1) "Γονέας" σημαίνει τον πατέρα, τη μητέρα ή τον κηδεμόνα του μαθητή.
(2) "Κηδεμόνας" σημαίνει το πρόσωπο το οποίο έχει διοριστεί ως κηδεμόνας
του παιδιού, δυνάμει των προνομίων της σχετικής νομοθεσίας.
(3) "Νόμος" σημαίνει τους εκάστοτε περί Συνδέσμων Γονέων Νόμους του 1992
έως 1997 (Ν.105(Ι)/92, Ν.42(Ι)/95 και Ν.93(Ι)97).
(4) "Κανονισμοί" σημαίνει τους Κανονισμούς που εκδίδονται με βάση τον Νόμο.
(5) "Σύνδεσμος
Γονέων"
σημαίνει
την
οργανωμένη
τουλάχιστον γονέων μαθητών του αυτού σχολείου
ορισμένου σκοπού, όχι κερδοσκοπικού.

ένωση
είκοσι
προς επίτευξη

(6) "Συνομοσπονδία" σημαίνει την Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών
Συνδέσμων Γονέων Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης.
(7) "Συντονιστική Επιτροπή" σημαίνει την Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή
Συνδέσμων Γονέων Τεχνικών Σχολών.
(8) "Μέση Εκπαίδευση" σημαίνει, τόσο τη Μέση Γενική Εκπαίδευση, όσο και τη
Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση.
(9) Οι υπόλοιποι όροι έχουν την ίδιαν έννοια όπως αυτοί διαλαμβάνονται στον
Νόμο και στους Κανονισμούς.
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ΑΡΘΡΟ 3: ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:
(1) Η Ομοσπονδία αποτελείται από τους Συνδέσμους Γονέων των Δημοσίων
Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης της πόλης και επαρχίας Λεμεσού. Θα λειτουργεί σύμφωνα με τις
πρόνοιες του παρόντος Καταστατικού, του Νόμου και των Κανονισμών και θα είναι
το ανώτατο συντονιστικό και καθοδηγητικό σώμα των Συνδέσμων Γονέων μελών
της επαρχίας Λεμεσού.
(2) Η Ομοσπονδία εκπροσωπεί τους Συνδέσμους Γονέων – μέλη της και
επιλαμβάνεται όλων των ζητημάτων, τα οποία ήθελαν παρουσιαστεί και που
αφορούν τους Συνδέσμους μέλη της.
ΑΡΘΡΟ 4: ΕΔΡΑ:
Η έδρα της Ομοσπονδίας είναι η Λεμεσός στην οποία θα συγκαλούνται οι
συνεδρίες και συνελεύσεις. Επιστολές και έγγραφα προς την Ομοσπονδία, θα
απευθύνονται στην πιο πάνω έδρα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να συγκαλεί συνεδρίες και συνελεύσεις και σ’
οποιοδήποτε άλλο μέρος της επαρχίας.
ΑΡΘΡΟ 5: ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:
Η Ομοσπονδία(1) Επιδιώκει τη βελτίωση των συνθηκών μελέτης, μόρφωσης, ασφάλειας, υγείας,
ευημερίας και ψυχαγωγίας του συνόλου των μαθητών της επαρχίας.
(2) Παρέχει συνδρομή και βοήθεια για την αντιμετώπιση επιμέρους προβλημάτων
των Συνδέσμων – μελών, στις περιπτώσεις που αυτό θα ζητηθεί από τον
ενδιαφερόμενο Σύνδεσμο.
(3) Συντονίζει τη δράση των Συνδέσμων – μελών στην αντιμετώπιση και
προώθηση κοινών τους προβλημάτων.
(4) Εκπροσωπεί τους Συνδέσμους Γονέων της επαρχίας στη Συνομοσπονδία.
(5) Υποβάλλει τα προβλήματα της επαρχίας στη Συνομοσπονδία και μεταφέρει
ζητήματα που αφορούν τους Συνδέσμους – μέλη της και τα οποία πιθανό να
χρήζουν γενικότερης αντιμετώπισης.
(6) Αναπτύσσει σχέσεις με άλλες οργανώσεις γονιών, οργανώσεις εκπαιδευτικών,
τις Σχολικές Εφορείες, την Επαρχιακή Συντονιστική Επιτροπή μαθητών (ΕΣΕΜ),
το Συντονιστή Διευθυντή, τους Διευθυντές και τον Επαρχιακό Επιθεωρητή για
προαγωγή των σκοπών της, όπως προβλέπονται από το Καταστατικό της.
(7) Διαθέτει οικονομικούς πόρους, που αποκτά όπως προνοείται στο Καταστατικό
της και τούς χρησιμοποιεί για προώθηση των σκοπών της.
(8) Εκδίδει και κυκλοφορεί ενημερωτικά των δραστηριοτήτων της δελτία, φυλλάδια,
περιοδικά και βιβλία.
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(9) Οργανώνει
συγκεντρώσεις,
διαλέξεις,
δεξιώσεις,
κινηματογραφικές
παραστάσεις, καθώς και άλλες πνευματικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με τους
Συνδέσμους – μέλη της.

ΑΡΘΡΟ 6: ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ:
Για την επίτευξη των σκοπών της η Ομοσπονδία θα έχει το δικαίωμα να προβαίνει
στις πιο κάτω ενέργειες(1) Η ίδρυση ταμείου / ταμείων για την εύρυθμη λειτουργία της Ομοσπονδίας.
(2) Σύναψη δανείου / δανείων.
(3) Η έκδοση και κυκλοφορία δελτίου, φυλλαδίων ή περιοδικού.
(4) Η συνεργασία με οποιεσδήποτε αρχές ή σώματα και η συμμετοχή στις
δραστηριότητες τους, εφόσον οι σκοποί τους συνάδουν με τους σκοπούς της
Ομοσπονδίας.
(5) Η παροχή συμβουλών, υπηρεσιών και βοηθημάτων στους Συνδέσμους - μέλη
της.
(6) Η καταβολή εισφορών σε οποιουσδήποτε Οργανισμούς ή Σώματα, που
σχετίζονται με την Παιδεία.
(7) Η μελέτη της ισχύουσας εκπαιδευτικής ή άλλης συναφούς Νομοθεσίας των
Κανονισμών και μέτρων και της εκπαιδευτικής πολιτικής και η υποβολή
εισηγήσεων για τροποποίηση ή θέσπιση νέων.
(8) Η εκπροσώπηση των Συνδέσμων Γονέων στις οποιεσδήποτε Αρχές,
Επιτροπές ή Σώματα που σχετίζονται με την Παιδεία.
(9) Με την πρόσληψη προσωπικού ή και ανάθεση εργασίας σε τρίτους ή αγορά
εργασίας από τρίτους για την υποβοήθηση του έργου και των δραστηριοτήτων της
Ομοσπονδίας.
ΑΡΘΡΟ 7: ΠΟΡΟΙ:
Οι πόροι της Ομοσπονδίας προέρχονται από(1) Το δικαίωμα της εγγραφής των Μελών της που καθορίζεται στο ποσό των
€25 (είκοσι πέντε ευρώ).
(2) Την ετήσια συνδρομή που καθορίζεται από την Ετήσια Γενική Συνέλευση σε
€0,50 (πενήντα Σεντ) ανά μαθητή/τρια κάθε σχολείου. Νοείται ότι η Ετήσια Γενική
Συνέλευση δικαιούται να αλλάξει το ποσό της ετήσιας συνδρομής ή να απαλλάξει
οποιονδήποτε Σύνδεσμο από την καταβολή συνδρομής.
(3) Έκτακτες εισφορές των Συνδέσμων – Μελών που θα ήθελε καθορίσει το
Διοικητικό Συμβούλιο.
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ΑΡΘΡΟ 8: ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ:
Τα κεφάλαια της Ομοσπονδίας μπορούν να διατίθενται σύμφωνα με τις αποφάσεις
του Διοικητικού Συμβουλίου για τη λειτουργία της Ομοσπονδίας και την επιτυχία
των σκοπών της όπως αυτοί περιέχονται στο παρόν Καταστατικό.
ΑΡΘΡΟ 9: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ:
Οι Σύνδεσμοι – μέλη της Ομοσπονδίας συμμετέχουν στο Διοικητικό της Συμβούλιο
με ένα εκπρόσωπο. Κάθε ένας εκπρόσωπος έχει το δικαίωμα(1) Να εκλέγει και να εκλέγεται.
(2) Να ασκεί έλεγχο πάνω στη διοίκηση και διαχείριση της Ομοσπονδίας.
(3) Να υποβάλλει θέματα για μελέτη στο Διοικητικό Συμβούλιο και στη Γενική
Συνέλευση.
(4) Να λαμβάνει μέρος στις διάφορες εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας.
ΑΡΘΡΟ 10: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΜΕΛΩΝ:
(1) Οι Σύνδεσμοι – μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του
παρόντος Καταστατικού, του Νόμου και των Κανονισμών και προς τις αποφάσεις
των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.
(2) Οι Σύνδεσμοι – μέλη είναι αλληλέγγυα υπεύθυνα για τα χρέη και τις
υποχρεώσεις της Ομοσπονδίας.
(3) Οι Σύνδεσμοι – μέλη οφείλουν να καταβάλλουν έγκαιρα τις συνδρομές και
άλλες οφειλές τους. Σε περίπτωση καθυστέρησης θα ειδοποιούνται γραπτώς από
τον Ταμία για να καταβάλουν όλες τις οφειλές τους μέχρι της 31 ης Δεκεμβρίου του
έτους της Γενικής Συνέλευσης.
(4) Η Γενική Συνέλευση, με πλειοψηφία δυο τρίτων, μπορεί να διαγράψει ένα
Σύνδεσμο, αν αυτός ύστερα από γραπτή ειδοποίηση εξακολουθεί να καθυστερεί τη
συνδρομή του ή άλλες οφειλές προς την Ομοσπονδία ή αρνείται να συμμορφωθεί
με τις πρόνοιες του παρόντος Καταστατικού, του Νόμου, των Κανονισμών, ή
αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου.
(5) Μια τέτοια διαγραφή Συνδέσμου – μέλους από τη Γενική Συνέλευση, δεν
απαλλάττει τούτο από την υποχρέωση καταβολής των οφειλών του προς την
Ομοσπονδία.
(6) Κάθε Σύνδεσμος – μέλος μπορεί να αποχωρήσει από την Ομοσπονδία, ύστερα
από γραπτή αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Σύνδεσμος παραμένει
υπόλογος και υποχρεούται να εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του προς την
Ομοσπονδία, μέχρι την ημέρα της αποχώρησης του.
(7) Σύνδεσμος που διαγράφεται ή αποχωρεί, μπορεί να υποβάλει αίτηση για
επανεισδοχή του στην Ομοσπονδία.
Αυτό μπορεί να γίνει ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η
Ομοσπονδία μπορεί να τον επανεγράψει σαν μέλος, νοουμένου ότι αυτός έχει
συμμορφωθεί προς τις πρόνοιες του Καταστατικού και έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του προς την Ομοσπονδία.
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ΑΡΘΡΟ 11: ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ:
Τα όργανα Διοίκησης της Ομοσπονδίας είναι(1) Η Γενική Συνέλευση
(2) Το Διοικητικό Συμβούλιο
(3) Η Γραμματεία
ΑΡΘΡΟ 12: ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ / ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ – ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ / ΔΩΡΗΤΕΣ:
(1) Επίτιμοι Πρόεδροι και Επίτιμα Μέλη ανακηρύσσονται από την Ετήσια Γενική
Συνέλευση, τιμής ένεκεν, πρόσωπα τα οποία έδρασαν επωφελώς υπέρ των
σκοπών της Ομοσπονδίας ή πρόσφεραν μεγάλες υπηρεσίες για την πρόοδο και
προώθηση των σκοπών της Ομοσπονδίας.
(2) Ευεργέτες / Δωρητές: Οποιοδήποτε άτομο ή άτομα ή Σωματεία τα οποία
έχουν ενισχύσει με σημαντική οικονομική βοήθεια την Ομοσπονδία,
ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση ευεργέτες ή δωρητές της Ομοσπονδίας.
Θα τηρείται δε ειδικό βιβλίο δωρητών και ευεργετών. Ευεργέτης ανακηρύσσεται
όποιος εισφέρει €5000 (πέντε χιλιάδες ευρώ) και άνω, δωρητής δε όποιος εισφέρει
από 200 – 4999 ευρώ. Τα ποσά αυτά μπορούν να αναθεωρούνται από τη Γενική
Συνέλευση.
ΑΡΘΡΟ 13: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ:
Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Ομοσπονδίας. Σ’ αυτή
συμμετέχουν τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε Συνδέσμου – μέλους,
εξουσιοδοτημένα από το Δ.Σ. του Συνδέσμου τους, από τα οποία το ένα θα είναι
και ο μόνιμος εκπρόσωπος του Συνδέσμου στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας και τα
άλλα δυο αντιπρόσωποι του Συνδέσμου τους μόνο κατά τις Γενικές Συνελεύσεις.
Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μια φορά τον χρόνο μετά τις 15
Οκτωβρίου και έγκαιρα πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης της
Συνομοσπονδίας, σε ημερομηνία, ώρα και τόπο, που καθορίζει το Διοικητικό
Συμβούλιο της Ομοσπονδίας ή ύστερα από γραπτή αίτηση του ενός τρίτου
τουλάχιστον των Συνδέσμων – μελών της Ομοσπονδίας, στην οποία πρέπει να
αναφέρονται οι λόγοι και τα θέματα της σύγκλησης.
(1) Αν η αίτηση των Συνδέσμων – μελών δε γίνει δεκτή από το Δ.Σ. της
Ομοσπονδίας, τα μέλη αυτά μπορούν να ζητήσουν με αίτηση τους προς τον
Έφορο τη σύγκληση της συνέλευσης, οπότε ο Έφορος μπορεί, αν το κρίνει
σκόπιμο, να εξουσιοδοτήσει τα μέλη αυτά να συγκαλέσουν τη συνέλευση,
ρυθμίζοντας και το θέμα της προεδρίας της συνέλευσης.
(2) Η Γενική Συνέλευση παίρνει αποφάσεις πάνω σε όλα τα θέματα της ημερήσιας
διάταξης, στην οποία πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνονταια. Έκθεση των πεπραγμένων του χρόνου που έληξε από τον Πρόεδρο του
Διοικητικού Συμβουλίου
β. Κατάθεση εξελεγμένης Ταμειακής Κατάστασης και ισολογισμός από τον
Ταμία μαζί με την έκθεση ελεγκτών.
γ. Συζήτηση – έγκριση των εκθέσεων α. και β.
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δ. Απόφαση πάνω σε κάθε θέμα που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη.
ε. Εκλογή δυο Ελεγκτών.
στ. Ανακήρυξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
(3) Η Γενική Συνέλευση των μελών της Ομοσπονδίας, ως ανώτατο όργανο της,
μπορεί να πάρει αποφάσεις πάνω σε οποιοδήποτε ζήτημα, που δεν αντίκειται
στον Νόμο, στους Κανονισμούς και το Καταστατικό.
(4) Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης γνωστοποιείται στους Συνδέσμους –
μέλη, 10 τουλάχιστον μέρες προηγουμένως, με γραπτή ειδοποίηση και με
ανακοίνωση στα Μ.Μ.Ε. η οποία να καθορίζει τον τόπο, την ημερομηνία, την ώρα
και την ημερήσια διάταξη.
(5) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας κηρύσσει την
έναρξη των εργασιών της Συνέλευσης. Με εισήγηση του γραμματέα εκλέγεται
τριμελές Προεδρείο που κατευθύνει τη διεξαγωγή των εργασιών της Γενικής
Συνέλευσης. Τα μέλη του Προεδρείου δεν θα προέρχονται από τα Μέλη του
απερχόμενου ή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
(6) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, όταν αντιπροσωπεύεται από το ½
συν ένας των Συνδέσμων – μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας στην καθορισμένη
ώρα, η Συνέλευση αναβάλλεται για μισή ώρα, οπότε αυτή βρίσκεται σε απαρτία,
αν αντιπροσωπεύεται από το 1/3 των Συνδέσμων – μελών, διαφορετικά
αναβάλλεται για την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης βδομάδας, οπότε η
Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία, με οσαδήποτε μέλη παρόντα.
(7) Η ψηφοφορία διεξάγεται με ανάταση του χεριού, εκτός αν η πλειοψηφία των
αντιπροσώπων των παρόντων Συνδέσμων – μελών ζητήσει όπως γίνει μυστική
ψηφοφορία. Η εκλογή της Γραμματείας του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται με
μυστική ψηφοφορία.
(8) Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των αντιπροσώπων των παρόντων
Συνδέσμων – μελών.
(9) Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι παρόντες εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι κάθε
Συνδέσμου – μέλους της Ομοσπονδίας.
ΑΡΘΡΟ 14: ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ:
Οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται(1) Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας.
(2) Ύστερα από έγγραφη αίτηση του 1/3 των Συνδέσμων – μελών στην οποία θα
αναφέρονται οι λόγοι και τα θέματα της σύγκλησης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει την Έκτακτη Γενική
Συνέλευση μέσα σε 15 μέρες από τη λήψη της αίτησης.
(3) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 13
(6) πιο πάνω.
(4) Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση συζητούνται μόνο τα θέματα που είναι
γραμμένα στην ημερήσια διάταξη.
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ΑΡΘΡΟ 15 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:
(1) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας αποτελείται από ένα εκπρόσωπο
κάθε Συνδέσμου – μέλους, ειδικά εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο
του Συνδέσμου του για να τον εκπροσωπεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της
Ομοσπονδίας.
(2) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται αμέσως μετά την επικύρωση των
εκπροσώπων των Συνδέσμων – μελών για να καταρτιστεί σε Σώμα.
(3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγουν τριμελή Εφορευτική Επιτροπή,
για να κατευθύνει και εποπτεύει τη ψηφοφορία, για ανάδειξη των μελών της
Γραμματείας που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα,
τον Ταμία και 4 Συμβούλους.
(4) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά τον μήνα ή όποτε
συγκληθεί από τη Γραμματεία. Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και
επιλαμβάνεται οποιουδήποτε ζητήματος που αναφέρεται στην Ομοσπονδία ή
υποβάλλεται από οποιονδήποτε Σύνδεσμο – μέλος. Αποφασίζει πάνω σε κάθε
ζήτημα το οποίο αφορά την Ομοσπονδία ή τους Συνδέσμους – μέλη και εξετάζει
και υποβάλλει οποιοδήποτε ζήτημα κοινού ενδιαφέροντος στο Διοικητικό
Συμβούλιο της Συνομοσπονδίας, μαζί με τις σχετικές συστάσεις και εισηγήσεις, για
λήψη των αναγκαίων μέτρων.
(5) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το 1/2 συν
ένα τουλάχιστον, των μελών του και αποφασίζει με πλειοψηφία των παρόντων
μελών. Όταν υπάρχει ισοψηφία, ο Πρόεδρος έχει τη νικώσα ψήφο.
(6) Κηρύττει κενή θέση οποιουδήποτε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, το
οποίο παραιτείται, παύεται ή απουσιάζει από τρεις συνεδρίες και καλεί τον οικείο
Σύνδεσμο – μέλος να υποδείξει αντικαταστάτη στο Διοικητικό Συμβούλιο.
(7) Για καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών της Ομοσπονδίας, το Διοικητικό
Συμβούλιο μπορεί να ορίζει Επιτροπές εργασίας, με ορισμένη αρμοδιότητα και
εντολή, κάτω από την εποπτεία της Γραμματείας.
(8) Σε περίπτωση σύγκρουσης πρόνοιας του παρόντος Καταστατικού με
Καταστατικό Συνδέσμου Γονέων – μέλους, υπερισχύει η πρόνοια του παρόντος
Καταστατικού.
ΑΡΘΡΟ 16: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ:
Η Γραμματεία αποτελείται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Βοηθό
Γραμματέα, Ταμία και 4 Συμβούλους και συνεδριάζει μια φορά το μήνα ή όποτε
κριθεί τούτο αναγκαίο.
Επιλαμβάνεται θεμάτων επειγούσης φύσεως και λαμβάνει γι’ αυτά αποφάσεις,
μέσα στα πλαίσια των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού
Συμβουλίου της Ομοσπονδίας.
Καταρτίζει τις ημερήσιες διατάξεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού
Συμβουλίου.
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ΑΡΘΡΟ 17: ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο Πρόεδρος προεδρεύει των συνεδριών του Διοικητικού Συμβουλίου και της
Γραμματείας. Εποπτεύει τη λειτουργία της Ομοσπονδίας και συνυπογράφει με τον
Γραμματέα κάθε έγγραφο και με τον Ταμία τις επιταγές και κάθε έγγραφο που έχει
σχέση με τα οικονομικά θέματα. Συγκαλεί μαζί με τον Γραμματέα τις Γενικές
Συνελεύσεις και τις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γραμματείας.
ΑΡΘΡΟ 18: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο Αντιπρόεδρος βοηθά τον Πρόεδρο στην εκτέλεση των καθηκόντων του και τον
αναπληρώνει όταν απουσιάζει με τις ίδιες εξουσίες και δικαιώματα.
ΑΡΘΡΟ 19: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
(1) Ο Γραμματέας τηρεί τα πιο κάτωα. Φακέλους αλληλογραφίας.
β. Βιβλίο ή αρχείο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ. Βιβλίο ή αρχείο πρακτικών συνεδριάσεων της Γραμματείας.
δ. Βιβλίο ή αρχείο πρακτικών συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων.
(2) Ο Γραμματέας συγκαλεί με τον Πρόεδρο τις Γενικές Συνελεύσεις, τις συνεδρίες
του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γραμματείας, διεξάγει την αλληλογραφία, τηρεί
μητρώο μελών, τηρεί αρχείο, αποστέλλει πρόσκληση και πρακτικά στα Μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, φυλάττει τη σφραγίδα και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο
κάθε έγγραφο.
ΑΡΘΡΟ 20: ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
Ο Βοηθός Γραμματέας βοηθά τον Γραμματέα στην εκτέλεση των καθηκόντων του
και τον αναπληρώνει όταν απουσιάζει ή κωλύεται.
Η θέση του Βοηθού Γραμματέα καταλαμβάνεται από εκπρόσωπο των Συνδέσμων
Γονέων των Τεχνικών Σχολών του οποίου το όνομα θα κοινοποιείται γραπτώς στο
Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης πριν την έναρξη των αρχαιρεσιών. Ο
εκπρόσωπος θα εκλέγεται από τους εκπροσώπους όλων των Συνδέσμων Γονέων
των Τεχνικών Σχολών της Επαρχίας Λεμεσού κατά τη Γενική Συνέλευση της
Συντονιστικής Επιτροπής.
ΑΡΘΡΟ 21: ΤΑΜΙΑΣ:
(1) Ο Ταμίας τηρεί βιβλίο ταμείου στο οποίο καταχωρεί τακτικά και με ακρίβεια
όλες τις εισπράξεις και πληρωμές της Ομοσπονδίας. Εισπράττει χρήματα με βάση
το διπλότυπο αποδείξεων και κάμνει πληρωμές σύμφωνα με τις αποφάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου.
(2) Τηρεί βιβλίο περιουσίας και αρχεία για όλα τα περιουσιακά στοιχεία της
Ομοσπονδίας.
(3) Καταθέτει σε τράπεζα της έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε ποσό
που εισπράττει και αποσύρει χρήματα με τη συνυπογραφή του Προέδρου.
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(4) Παρέχει λεπτομέρειες για την οικονομική κατάσταση της Ομοσπονδίας στη
Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γραμματεία, καθώς επίσης
στους ελεγκτές, κάθε φορά που θα τού ζητηθεί.
ΑΡΘΡΟ 22: ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ:
(1) Η Ομοσπονδία εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση της Συνομοσπονδίας
από δέκα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου από τα οποία τα πέντε είναι τα
Μέλη της Γραμματείας.
(2) Εκπρόσωποι στο Διοικητικό Συμβούλιο της Συνομοσπονδίας θα είναι 5 μέλη
της Γραμματείας και τα οποία είναι Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας, Βοηθός
Γραμματέας και Ταμίας, όπως καθορίζεται από το Καταστατικό της
Συνομοσπονδίας.
(3) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας ορίζει ένα μέλος της Γραμματείας
σύμφωνα με το Άρθρο 22(2) πιο πάνω, ως Εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας στη
Γραμματεία της Συνομοσπονδίας.
ΑΡΘΡΟ 23: ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ:
(1) Η Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο Ελεγκτές, που δεν είναι ταυτόχρονα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου. Επιπρόσθετα μπορεί να διορίσει Ανεξάρτητο
Εγκεκριμένο Ελεγκτή για έλεγχο των λογαριασμών της Ομοσπονδίας, στο τέλος
κάθε οικονομικού έτους. Ο ανεξάρτητος ελεγκτής θα έχει εξουσία να εξετάζει
ελεύθερα όλα τα βιβλία και έγγραφα που χρειάζονται για την εκτέλεση των
καθηκόντων του και θα ετοιμάζει ετήσια έκθεση για την οικονομική κατάσταση της
Ομοσπονδίας. Η έκθεση αυτή θα υποβάλλεται στην Ετήσια Γενική Συνέλευση για
έγκριση.
(2) Ο Ανεξάρτητος Εγκεκριμένος Ελεγκτής δεν έχει δικαίωμα να συμμετάσχει
ούτε ως μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο, ούτε συμμετέχει ως μέλος της Ετήσιας
Γενικής Συνέλευσης.
(3) Οικονομικό έτος, για τους σκοπούς της Ομοσπονδίας, σημαίνει την περίοδο
της θητείας του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.
(4) Οι ελεγκτές πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους όλα τα βιβλία και έγγραφα,
που είναι αναγκαία, για τον σχετικό έλεγχο.
ΑΡΘΡΟ 24: ΠΑΥΣΗ ΑΞΙΟΜΑΤΟΥΧΩΝ:
Οποιοσδήποτε αξιωματούχος ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να
παυτεί από το σώμα, το οποίο τον εξέλεξε, για ανικανότητα ή αμέλεια στην
εκτέλεση των καθηκόντων του και αντικαθίσταται από το ίδιο σώμα όπως
προνοείται στο παρόν Καταστατικό.
ΑΡΘΡΟ 25: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ:
Οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας ή οποιοδήποτε
δεόντως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος Συνδέσμου – μέλους, δικαιούται να
επιθεωρήσει τα βιβλία και τα αρχεία της Ομοσπονδίας, ύστερα από γραπτή αίτηση
προς τη Γραμματεία.
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ΑΡΘΡΟ 26: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ:
(1) Η τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού αποφασίζεται από τη Γενική
Συνέλευση που συγκαλείται ειδικά για τον σκοπό αυτό, είτε από το Διοικητικό
Συμβούλιο, είτε με αίτηση του 1/3 των μελών που απευθύνεται προς τον Πρόεδρο
του Διοικητικού Συμβουλίου και συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση, η οποία
διαλαμβάνει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις.
(2) Η τροποποίηση του Καταστατικού αποφασίζεται όταν παρευρίσκονται
αυτοπροσώπως κατά τη Γενική Συνέλευση τα μισά από τα μέλη που διαθέτουν
ψήφο συν ένα και ψηφίζουν υπέρ της τροποποίησης τα τρία τέταρτα των
παρόντων.
(3) Κάθε τροποποίηση του Καταστατικού ισχύει από την καταχώρησή της στο
Μητρώο που τηρεί ο Έφορος, η οποία γίνεται ύστερα από αίτηση της Διοίκησης
που υποβάλλεται μέσα σε δύο μήνες από την ψήφισή της.
(4) Η Καταστατική Συνέλευση δύναται να βρίσκεται σε απαρτία σύμφωνα με τις
πρόνοιες του άρθρου 13(6) πιο πάνω.
ΑΡΘΡΟ 27: ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ:
Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, τον Νόμο και τους
Κανονισμούς, αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με δικαίωμα έφεσης στη Γενική
Συνέλευση.
ΑΡΘΡΟ 28: ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ:
Η Ομοσπονδία αντιπροσωπεύεται σε οποιοδήποτε Δικαστήριο, αρχή ή σώμα
από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Βοηθό Γραμματέα, τον
Ταμία, τους Συμβούλους ή άλλο πρόσωπο που θα ορίσει το Διοικητικό
Συμβούλιο και δεσμεύουν την Ομοσπονδία με την υπογραφή τους.
ΑΡΘΡΟ 29: ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΛΑΒΑΡΟ – ΕΜΒΛΗΜΑ:
Η Ομοσπονδία έχει δική της σφραγίδα που φέρει γύρω της την επωνυμία της
και το έτος ιδρύσεως της και η οποία χρησιμοποιείται σε όλα τα επίσημα
έγγραφα. Μπορεί, επίσης, να έχει λάβαρο και έμβλημα.
Κατά την Καταστατική Γενική Συνέλευση των μελών στις 05/07/2016 έχει παρθεί
απόφαση όπως το έμβλημα και η σφραγίδα της Ομοσπονδίας είναι τα πιο κάτω:
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ΑΡΘΡΟ 30: ΔΙΑΛΥΣΗ
Η Ομοσπονδία διαλύεται, όταν ο αριθμός των Συνδέσμων – μελών της μειωθεί
κάτω των 5 (πέντε). Διαλύεται, επίσης, ύστερα από απόφαση Έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης, στην οποία παρίστανται τα ¾ των μελών και με πλειοψηφία ¾
παρόντων.
Όταν η Ομοσπονδία για οποιονδήποτε λόγο διαλύεται, περιέρχεται σε κατάσταση
εκκαθάρισης, που γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά την πληρωμή των
χρεών της Ομοσπονδίας και την εκποίηση των κινητών και ακινήτων του
ενεργητικού της, το καθαρό κεφάλαιο που απομένει κατανέμεται μεταξύ των
Συνδέσμων – μελών της.
Η Ομοσπονδία διαλύεται, επίσης, για λόγους που αναφέρονται στο Άρθρο 22 του
σχετικού Νόμου.

ΑΡΘΡΟ 31: ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ:
(1) Εκπρόσωπος στην Παγκύπρια Σχολή Γονέων μπορεί να οριστεί οποιοδήποτε
ενεργό μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου.
(2) Ο Εκπρόσωπος στην Παγκύπρια Σχολή Γονέων συμμετέχει σε όλες τις
συνεδριάσεις, εκδηλώσεις, διεργασίες της Σχολής και μεταφέρει όλες τις απόψεις,
εισηγήσεις, αποφάσεις, της Ομοσπονδίας προς την Παγκύπρια Σχολή Γονέων.
Ενημερώνει την Ομοσπονδία για όλες τις αποφάσεις.
ΑΡΘΡΟ 32: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
Για καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών της Ομοσπονδίας, το Διοικητικό
Συμβούλιο μπορεί να ορίζει Επιτροπές Εργασίας με ορισμένη αρμοδιότητα και
εντολή κάτω από την εποπτεία της Γραμματείας. Η Επιτροπή Εργασίας θα
καταρτίζεται σε Σώμα με Συντονιστή που θα ορίζεται από τη Γραμματεία και θα
είναι υπόλογοι προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Θα συνέρχεται σε συνεδρίες και
θα υποβάλλει μελέτες και εισηγήσεις προς τη Γραμματεία και το Διοικητικό
Συμβούλιο για λήψη αποφάσεων.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
Ο Νόμος 105(Ι) του 1992 που προβλέπει για την ίδρυση, λειτουργία και διάλυση
Συνδέσμων Γονέων και για συναφή θέματα αναφέρει:
(1) Παρά τις διατάξεις οποιουδήποτε Νόμου, η Ομοσπονδία μπορεί να αποκτήσει
οποιαδήποτε κινητή ή ακίνητη ιδιοκτησία ατελώς για τις ανάγκες της.
(2) Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δικαιούται, παρά τις διατάξεις
οποιουδήποτε άλλου Νόμου, σε περίπτωση δωρεάς προς την Ομοσπονδία, να
ζητήσει φορολογική έκπτωση γι’ αυτήν.
(3) Σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου, οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει
οποιαδήποτε διάταξη του Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών,
είναι ένοχο αδικήματος και τιμωρείται με φυλάκιση έξι μηνών ή με πρόστιμο μέχρι
€ 854,30 ευρώ (500 λίρες) ή και με τις δύο ποινές.
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