
 
 
 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ  
ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο 
 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ 
 

ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                  
                                 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 
 

 
 



 2 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 
ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ 

ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 

 
ΑΡΘΡΟ 1 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
 
Ιδρύεται ενιαία Οργάνωση των Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων των 
Δημοτικών Σχολείων ολόκληρης της Κύπρου με την επωνυμία «Παγκύπρια 
Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής 
Εκπαίδευσης» που από τώρα και μετά θα αναφέρεται απλώς με τη λέξη 
«Συνομοσπονδία». 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

 
Η Συνομοσπονδία αποτελείται από τις Ομοσπονδίες Συνδέσμων Γονέων των 
Δημοτικών Σχολείων των επαρχιών Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου, 
Αμμοχώστου και Κερύνειας. 
 
Αυτή λειτουργεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Καταστατικού και με 
τους «Οι περί Συνδέσμων Γονέων Νόμοι του 1992 έως 1997» και τους 
Κανονισμούς του 1995 όπως αυτοί εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο 
και εγκρίθηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. 
 
Η Συνομοσπονδία είναι το ανώτατο συντονιστικό και καθοδηγητικό Σώμα των 
Ομοσπονδιών – Μελών και είναι το ανώτατο συντονιστικό όργανο των 
οργανωμένων γονιών. 
 

ΑΡΘΡΟ 3 
ΕΔΡΑ 

 
α. Η έδρα της Συνομοσπονδίας είναι η Λευκωσία  στην οποία θα 
συγκαλούνται οι Γενικές Συνελεύσεις και οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις. 
Επιστολές και Έγγραφα προς την Συνομοσπονδία θ’απευθύνονται στο 
γραφείο της στο Δημοτικό Σχολείο Ακρόπολης, οδός Ιφιγενείας 73, 2003 
Στρόβολος ή και  σε διεύθυνση που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 
 
β. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει συνεδρίες και 
συγκεντρώσεις και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος. 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

 
Η Συνομοσπονδία: - 
 
α. Αποτελεί το ανώτατο συντονιστικό όργανο των οργανωμένων γονέων και 
συντονίζει τη δράση των Ομοσπονδιών – Μελών στην αντιμετώπιση και 
προώθηση κοινών τους προβλημάτων. 
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β. Εκπροσωπεί τους οργανωμένους Γονείς της Κύπρου όπου προσκληθεί να 
παραστεί στην Κύπρο ή και να είναι μέλος οποιουδήποτε Οργανωμένου 
Φορέα Γονέων στο εξωτερικό. 
 
γ. Ερευνά, μελετά και προωθεί οποιαδήποτε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος 
των μελών της και υποβάλλει εισηγήσεις προς τις αρμόδιες αρχές για την 
αντιμετώπιση και επίλυσή τους. 
 
δ. Συνεργάζεται με την Κυβέρνηση και άλλους εκπαιδευτικούς φορείς ή 
οποιεσδήποτε αρχές ή σώματα στην Κύπρο ή στο εξωτερικό και συμμετέχει 
σε δραστηριότητές τους, που προωθούν τους σκοπούς της όπως 
προβλέπονται στο καταστατικό. 
 
ε. Μελετά την ισχύουσα νομοθεσία, την εκπαιδευτική πολιτική και τα 
εκπαιδευτικά μέτρα ή προγράμματα που εφαρμόζονται στα σχολεία και 
υποβάλλει εισηγήσεις για τροποποίηση ή αντικατάσταση ή θέσπιση νέων, με 
στόχο τη βελτίωση της θέσης των παιδιών και της εκπαίδευσης που τους 
παρέχεται. 
 
ζ. Επιδιώκει τη βελτίωση των συνθηκών μελέτης, μόρφωσης, ασφάλειας, 
υγείας, ευημερίας και ψυχαγωγίας του συνόλου των μαθητών των σχολείων 
της Κύπρου. 
 
η. Παρέχει συνδρομή και βοήθεια για την αντιμετώπιση επιμέρους 
προβλημάτων των Ομοσπονδιών – Μελών στις περιπτώσεις που αυτό θα 
ζητηθεί από την ενδιαφερόμενη Ομοσπονδία. 
 
θ. Αναπτύσσει σχέσεις με άλλες Οργανώσεις Γονέων και /ή με Οργανώσεις 
Εκπαιδευτικών, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, με τις Σχολικές 
Εφορείες, τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, τον Διευθυντή Δημοτικής 
Εκπαίδευσης και το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας και 
Πολιτισμού και άλλων Υπουργείων για προαγωγή των σκοπών της, όπως 
προβλέπονται από το καταστατικό της. 
 
ι. Διαθέτει οικονομικούς πόρους που αποκτά όπως προνοείται στο 
καταστατικό της και τους οποίους χρησιμοποιεί για προώθηση των σκοπών 
της. 
 
κ. Εκδίδει και κυκλοφορεί ενημερωτικά των δραστηριοτήτων της δελτία, 
φυλλάδια, περιοδικά ή βιβλία, ηλεκτρονικά έντυπα, ιστοσελίδα κ.ά. 
 
λ. Οργανώνει συγκεντρώσεις, διαλέξεις, δεξιώσεις, χοροεσπερίδες, καθώς και 
άλλες πνευματικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με τους 
Συνδέσμους – Μέλη της. 
 
μ.  Οργανώνει και λειτουργεί κατασκηνωτικούς χώρους στην Κύπρο ή και 
αναλαμβάνει την αποστολή μαθητών σε κατασκηνωτικούς χώρους στην 
Ελλάδα ή και αλλού όπου ήθελε καθορίσει προς τούτο ή Συνομοσπονδία. 
 
ν. Προσλαμβάνει και εργοδοτεί προσωπικό για την υποβοήθηση των 
δραστηριοτήτων της ή και αναθέτει επ’αμοιβή την διεξαγωγή της 
αλληλογραφίας, την εκτύπωση και διανομή των διαφόρων εντύπων της. 
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ξ. Προσλαμβάνει, σε προσωρινή ή μόνιμη βάση, Εκτελεστικό Προϊστάμενο ή 
και Εκτελεστικό Γραμματέα για το Γραφείο της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας 
Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης για 
υποβοήθηση των δραστηριοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου με όρους που 
θα καθορίζει το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο. 
 
ο. Συνεργάζεται με ασφαλιστικές εταιρείες για να παρέχεται ασφαλιστική 
κάλυψη των μαθητών των δημοτικών σχολείων της Κύπρου. 
 

ΑΡΘΡΟ 5 
ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ 

 
Οι σκοποί και αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 4 επιδιώκονται: 
 
α. Με τακτικές συγκεντρώσεις και συσκέψεις των αντιπροσώπων των 
Ομοσπονδιών – Μελών της. 
 
β. Με κατάλληλες διαλέξεις προς, και από γονείς και εκπαιδευτικούς. 
 
γ. Με την διοργάνωση εκπαιδευτικών ή ψυχαγωγικών εκδρομών και άλλων 
εκδηλώσεων. 
 
δ. Με την έκδοση, εκτύπωση και κυκλοφορία οποιουδήποτε δελτίου, 
φυλλαδίου, περιοδικού ή βιβλίου ή ηλεκτρονικού εντύπου ή ιστοσελίδας. 
 
ε. Με την ίδρυση ταμείου για την εύρυθμη λειτουργία της Συνομοσπονδίας και 
την εκπλήρωση των σκοπών και αρμοδιοτήτων της. 
 
ζ. Με την ίδρυση ταμείου για οικονομική βοήθεια απόρων μαθητών. 
 
η. Με τη σύναψη δανείου ή δανείων κατόπιν ομόφωνης απόφασης. 
 
θ. Με τη συνεργασία με διάφορες Αρχές ή Φορείς. 
 
ι. Με τη μελέτη της εκπαιδευτικής ή άλλης νομοθεσίας, κανονισμών, μέτρων ή 
εκπαιδευτικής πολιτικής και την υποβολή των εισηγήσεων της 
Συνομοσπονδίας. 
 
κ. Με την παροχή συμβουλής ή υπηρεσιών και την καταβολή οικονομικών 
ωφελημάτων προς τις Ομοσπονδίες – Μέλη της.  
 
λ. Με την εκπροσώπηση των Ομοσπονδιών σε οποιεσδήποτε Αρχές, 
Επιτροπές ή Σώματα. 
 
μ. Με την πρόσληψη προσωπικού ή και ανάθεση εργασίας σε τρίτους για 
υποβοήθηση του έργου της Συνομοσπονδίας. 
 
ν. Με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο μέσο. 
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ΑΡΘΡΟ 6 
ΜΕΛΗ 

 
α. Μέλη της Συνομοσπονδίας μπορούν να είναι όλες οι Ομοσπονδίες 
Συνδέσμων Γονέων των Δημοτικών Σχολείων της Κύπρου που είναι 
εγγεγραμμένες στο Μητρώο Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων βάση των 
Νόμων και Κανονισμών Περί Συνδέσμων Γονέων του 1992 έως 1997, 
νοουμένου ότι κάθε Ομοσπονδία θα έχει σα μέλη τουλάχιστον πέντε 
Συνδέσμους Γονέων και αφού υποβάλουν γραπτή αίτηση προς το Γραμματέα 
της Συνομοσπονδίας, που να συνοδεύεται με το δικαίωμα εγγραφής, όπως 
τούτο καθορίζεται στο παρόν καταστατικό. 
 
Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων η οποία εγγράφεται δυνάμει του άρθρου 30 
του περί Συνδέσμων Γονέων Νόμου, της οποίας οι αρμοδιότητες και 
υποχρεώσεις δεν μπορούν να τύχουν στο σύνολο τους πρακτικής εφαρμογής 
λόγω της έκρυθμης κατάστασης, δύναται να είναι μέλος της Συνομοσπονδίας 
νοουμένου ότι θα τηρεί όλες τις διαδικασίες των άλλων Ομοσπονδιών. 
 
β. Η ιδιότητα του Μέλους παύει να ισχύει κατά την αποχώρηση της 
Ομοσπονδίας από τη Συνομοσπονδία ή κατόπιν διάλυσης της Ομοσπονδίας. 
 
γ. Τα μέλη δικαιούνται κάθε στιγμή να αποχωρήσουν από την 
Συνομοσπονδία ύστερα από έγγραφη επιστολή τους προς το Γραμματέα της 
Συνομοσπονδίας εξηγώντας τους λόγους αποχώρησής τους. 
 
δ. Σε περίπτωση που μέλος ενεργεί κατά παράβαση των προνοιών του 
Καταστατικού και του Νόμου γενικότερα, ή κατά τρόπο αντίθετο με τα 
συμφέροντα της Συνομοσπονδίας, ύστερα από επισταμένη εξέταση της 
υπόθεσης της Ομοσπονδίας – Μέλους και αφού της παράσχει την ευκαιρία 
υπεράσπισης της, δύναται να της επιβάλει τις πιο κάτω ποινές. 
 
Ι. Παρατήρηση. 
ΙΙ. Αυστηρή επίπληξη 
ΙΙΙ. Αποβολή, η οποία πρέπει να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση. 
 
ε. Μέλος που αποβλήθηκε από την Συνομοσπονδία δύναται να επανεγγραφεί 
αφού αρθούν προηγουμένως οι λόγοι που οδήγησαν στην αποβολή του. 
 

ΑΡΘΡΟ 7 
ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ 

 
Επίτιμος Πρόεδρος και Επίτιμα Μέλη της Συνομοσπονδίας ανακηρύσσονται 
από τη Γενική Συνέλευση, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, 
πρόσωπα που πρόσφεραν πολύτιμες υπηρεσίες στην Πατρίδα, την Παιδεία ή 
την Συνομοσπονδία. 
 
Τα μέλη αυτά μπορούν να παρευρίσκονται στις συνεδρίες του Διοικητικού 
Συμβουλίου ή τις Γενικές Συνελεύσεις μετά από σχετική πρόσκληση από τη 
Γραμματεία, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου. 
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ΑΡΘΡΟ 8 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ  

 
α. Όλες οι Ομοσπονδίες – Μέλη έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. 
 
β. Όλες οι Ομοσπονδίες – Μέλη συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της 
Συνομοσπονδίας με τους αντιπροσώπους τους. 
 
γ. Όλοι οι αντιπρόσωποι των Ομοσπονδιών – Μελών έχουν το δικαίωμα να 
εκλεγούν και να εκλέγονται αφού η Ομοσπονδία τους, έχει τακτοποιήσει 
προηγουμένως τις οικονομικές της υποχρεώσεις προς την Συνομοσπονδία. 
 
δ. Κάθε Ομοσπονδία – Μέλος μπορεί να υποβάλλει προς το Διοικητικό 
Συμβούλιο εισηγήσεις ή και να προβαίνει σε παραστάσεις για τη μελέτη, 
προώθηση κι’επίλυση προβλημάτων που κατά τη γνώμη της αντιμετωπίζουν 
οι Ομοσπονδίες – Μέλη ή και η Ομοσπονδία η ίδια. 
 
ε. Οι Ομοσπονδίες – Μέλη πρέπει να λαμβάνουν μέρος στις διάφορες 
εκδηλώσεις της Συνομοσπονδίας. 
 
στ. Οι Ομοσπονδίες – Μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις πρόνοιες 
του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις των συνεδριάσεων του 
Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Συνέλευσης και να συμβάλλουν στην 
πρόοδο της Συνομοσπονδίας. 
 
ζ. Οι Ομοσπονδίες – Μέλη είναι αλληλέγγυες υπεύθυνες για τα χρέη και 
υποχρεώσεις της Συνομοσπονδίας, νοουμένου ότι έχουν λάβει γνώση στην 
προηγούμενη Γενική Συνέλευση. 
 
η. Ομοσπονδία – Μέλος που διαγράφεται, αποχωρεί ή αποβάλλεται από τη 
Συνομοσπονδία, δεν έχει κανένα δικαίωμα πάνω στην περιουσία της 
Συνομοσπονδίας. 
 
θ. Ομοσπονδία – Μέλος που αποχωρεί στερείται όλων των ωφελημάτων και 
δικαιωμάτων της, αλλά μπορεί να επανεγγραφεί κατόπιν απόφασης του 
Διοικητικού Συμβουλίου και καταβολής όλων των οφειλών της. 
 
ι. Οι Ομοσπονδίες – Μέλη οφείλουν να καταβάλλουν έγκαιρα τις συνδρομές 
τους σε χρόνο που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση 
καθυστέρησης θα ειδοποιούνται από τον Ταμία με επιστολή για να τις 
αποστείλουν όχι πιο αργά από τις εργασίες της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. 
Σε περίπτωση καθυστέρησης ή μη ανταπόκρισης, το Διοικητικό Συμβούλιο θα 
έχει την ευχέρεια να πάρει σχετικά μέτρα, μη αποκλειόμενης και της 
διαγραφής της Ομοσπονδίας από μέλος της Συνομοσπονδίας. Μέλη που 
διαγράφονται τότε μόνο μπορούν να επανεγγραφούν αφού καταβάλουν όλες 
τις καθυστερημένες συνδρομές και οφειλές τους. 
 
κ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Συνομοσπονδίας μπορεί να αποβάλει 
Ομοσπονδία – Μέλος της αν αυτή, κατόπιν γραπτής προειδοποίησης 
εξακολουθεί να καθυστερεί τις συνδρομές της ή άλλες οφειλές της προς την 
Συνομοσπονδία ή αρνείται να συμμορφωθεί προς τις πρόνοιες του παρόντος 
Καταστατικού ή και του σχετικού Νόμου. 
 



 7 

ΑΡΘΡΟ 9 
ΠΟΡΟΙ 

 
α. Το δικαίωμα εγγραφής καθορίζεται στο ποσόν των €100 ή οποιοδήποτε 
άλλο ποσό ήθελε καθορίσει η Ετήσια Γενική Συνέλευση ύστερα από εισήγηση 
του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
β. Πάγια ετήσια και σταθερή συνδρομή €1000 για όλες τις Ομοσπονδίες 
Συνδέσμων Γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης, η οποία πληρώνεται πριν την 
Ετήσια Γενική Συνέλευση της Συνομοσπονδίας ή και οποιοδήποτε άλλο ποσό 
ήθελε καθορίσει η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Συνομοσπονδίας ύστερα από 
εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
γ. Έκτακτες εισφορές των Ομοσπονδιών – Μελών που ήθελε καθορίσει το 
Διοικητικό Συμβούλιο. 
 
δ. Το προϊόν οποιονδήποτε πολιτιστικών, αθλητικών, κινηματογραφικών, 
μουσικών ή άλλων εκδηλώσεων της Συνομοσπονδίας. 
 
ε. Εισφορές, δωρεές, προϊόν εράνου, ή άλλο εισόδημα που περιέχεται νόμιμα 
στη Συνομοσπονδία.  
 
στ. Το προϊόν από εκδρομές ή κατασκηνώσεις στην Κύπρο ή στο Εξωτερικό. 
 
ζ. Το προϊόν από την πώληση των αντιγράφων του Καταστατικού που 
ορίζεται σε €10 το καθένα. 
 

ΑΡΘΡΟ 10 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 
α. Τα κεφάλαια της Συνομοσπονδίας μπορούν να ξοδεύονται σύμφωνα με τις 
κατά καιρούς αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τη λειτουργία της 
Συνομοσπονδίας και την επίτευξη των σκοπών και αρμοδιοτήτων της, όπως 
αυτοί περιέχονται στο παρόν καταστατικό. 
 
β. Τα κεφάλαια της Συνομοσπονδίας, που δεν χρειάζονται για τα τρέχοντα 
έξοδα, μπορούν, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να 
επενδύονται σε οποιεσδήποτε εγκεκριμένες επενδύσεις ή να κατατίθενται σε 
εγκεκριμένα τραπεζικά ή Συνεργατικά ιδρύματα με όρους που θα εγκρίνει το 
Διοικητικό Συμβούλιο. 
 

ΑΡΘΡΟ 11 
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 
α. Γενική Συνέλευση. 
β. Το Διοικητικό Συμβούλιο. 
γ. Η Γραμματεία (Εκτελεστικό Συμβούλιο). 
 

ΑΡΘΡΟ 12 
ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 
α. Η Ετήσια Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο σώμα της Συνομοσπονδίας. 
Αυτή αποτελείται από έντεκα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε 
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Ομοσπονδίας – Μέλους της τα οποία πρέπει απαραίτητα να είναι 
εξουσιοδοτημένα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας. 
 
Αυτή συνέρχεται μια φορά το χρόνο αμέσως μετά την έναρξη της σχολικής 
χρονιάς αλλά όχι ενωρίτερα από την 15η Νοεμβρίου και όχι αργότερα από την 
30η Νοεμβρίου, σε ημερομηνία, ώρα και τόπο που ορίζεται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Συνομοσπονδίας. 
β. Η Ετήσια Γενική Συνέλευση εξετάζει, μελετά κι’αποφασίζει πάνω σε 
οποιοδήποτε ζήτημα Παγκύπριας ή Επαρχιακής φύσης που αφορά τις 
Ομοσπονδίες – Μέλη της κι΄επιλαμβάνεται οποιουδήποτε άλλου ζητήματος 
κοινού ή Παγκύπριου ενδιαφέροντος. 
 
γ. Η Ετήσια Γενική Συνέλευση παίρνει αποφάσεις πάνω σε όλα τα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης στην οποία πρέπει να περιλαμβάνονται: 
 

I. Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω στα πεπραγμένα του 
λήξαντος έτους, από τον Πρόεδρο του. 

II. Κατάθεση ελεγμένης ταμειακής κατάστασης από τον Ταμία του 
απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου. 

III. Επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης Ετήσιας Γενικής 
Συνέλευσης. 

IV. Επικύρωση των έξι εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων της κάθε 
Ομοσπονδίας – Μέλους στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. 

V. Συζήτηση πάνω στην Λογοδοσία και στην Ελεγμένη Ταμειακή 
Κατάσταση. 

VI. Έγκριση της Λογοδοσίας και της Ταμειακής Κατάστασης. 
VII. Συζήτηση θεμάτων που εγγράφονται από Ομοσπονδίες – Μέλη 

τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση. 
VIII. Υποβολή γραπτώς θεμάτων και εισηγήσεων για χειρισμό από το νέο 

Διοικητικό Συμβούλιο. 
IX. Επικύρωση των Μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 
X. Εκλογή δυο ελεγκτών που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

αλλά να είναι Μέλη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και να 
παρευρίσκονται στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης. 

 
δ. Η σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης γνωστοποιείται στις 
Ομοσπονδίες – Μέλη από το Διοικητικό Συμβούλιο 15 τουλάχιστον μέρες 
προηγουμένως με γραπτή ειδοποίηση και με αγγελία σε ημερήσιες 
εφημερίδες, που να καθορίζει τον τόπο, ημερομηνία και ώρα σύγκλησης της 
Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και να αναφέρεται η ημερήσια διάταξη. 
 
ε. Η Ετήσια Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται οι 
μισές τουλάχιστον Ομοσπονδίες – Μέλη συν μια, νοουμένου ότι έχουν 
τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και παίρνει αποφάσεις, εκτός 
από τις περιπτώσεις που προνοείται ειδικά από το Καταστατικό, με 
πλειοψηφία των παρόντων μελών. 
 
Αν δεν υπάρχει απαρτία η Ετήσια Γενική Συνέλευση αναβάλλεται για μισή 
ώρα, οπότε αυτή βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των 
Ομοσπονδιών – Μελών της. 
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στ. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη των 
εργασιών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και καλεί τους επίσημους 
προσκεκλημένους όπως χαιρετίσουν τη Συνέλευση. 
 
Με εισήγηση του Γραμματέα εκλέγεται τριμελές Προεδρείο, για να κατευθύνει 
τη διεξαγωγή των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης. 
 
Τα Μέλη του Προεδρείου δεν πρέπει να είναι απαραίτητα μέλη της Ετήσιας 
Γενικής Συνέλευσης ή και Επίτιμα Μέλη της Συνομοσπονδίας αλλά δεν θα 
είναι μέλη της Γραμματείας του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
ζ. Η ψηφοφορία πάνω σε κάθε θέμα διεξάγεται με ανάταση του χεριού εκτός 
αν η πλειοψηφία των αντιπροσώπων των παρόντων Ομοσπονδιών – Μελών 
ζητήσουν όπως αυτή διεξαχθεί με μυστική ψηφοφορία. 
 
η. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των αντιπροσώπων των 
παρόντων Ομοσπονδιών – Μελών. 
 
θ. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι παρόντες εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι 
κάθε Ομοσπονδίας – Μέλους της Συνομοσπονδίας, νοουμένου ότι οι 
Ομοσπονδίες – Μέλη έχουν τακτοποιήσει προηγουμένως τις υποχρεώσεις 
τους. 
 
ι. Μετά από σχετική εισήγηση του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου η 
Ετήσια Γενική Συνέλευση ανακηρύσσει Επίτιμο Πρόεδρο / Επίτιμα Μέλη, 
σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος καταστατικού. 
 

ΑΡΘΡΟ 13 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 

 
Οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται: - 
 
α. Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Συνομοσπονδίας. 
 
β. Ύστερα από έγγραφη αίτηση του 1/3 των Ομοσπονδιών – Μελών στην 
οποία θα αναφέρονται οι λόγοι και τα θέματα σύγκλησης της Έκτακτης 
Γενικής Συνέλευσης. Το Δ.Σ. έχει υποχρέωση να συγκαλέσει την Έκτακτη 
Γενική Συνέλευση μέσα σε 21 ημέρες από τη λήψη της αίτησης. 
 
Η σύγκληση γίνεται με τον ίδιο τρόπο ως αναφέρεται στο άρθρο 12 (δ) πιο 
πάνω. 
 
γ. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όπως προνοείται από το 
άρθρο 12 (ε) πιο πάνω 
 
δ. Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου και συζητούνται μόνο τα θέματα που είναι γραμμένα στην 
ημερήσια διάταξη και λαμβάνονται οι σχετικές αποφάσεις. 
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ΑΡΘΡΟ 14 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
α. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Συνομοσπονδίας αποτελείται από τους 
Πρόεδρο, Αναπληρωτή Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Βοηθό 
Γραμματέα, Ταμία και τα 5 μέλη εκάστης Ομοσπονδίας – Μέλους της, οι 
οποίοι θα είναι κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι από το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Ομοσπονδίας τους. 
 
β. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται αμέσως μετά την επικύρωση των 
αντιπροσώπων των Ομοσπονδιών – Μελών της για να καταρτισθεί σε σώμα. 
 
γ. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγουν τριμελή εφορευτική 
επιτροπή για να κατευθύνει και να εποπτεύει την ψηφοφορία για ανάδειξη των 
Μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου, που αποτελείται από τα 2 μέλη της 
Εκτελεστικής Γραμματείας κάθε Ομοσπονδίας – Μέλους. 
 
Κάθε Ομοσπονδία μπορεί να κατέχει με τον εκπρόσωπο της μόνο μια εκ των 
έξι πιο πάνω θέσεων. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε Ομοσπονδία δεν θα 
ήθελε να κατέχει μια εκ των πιο πάνω έξι θέσεων, τότε και μόνο τότε έχει το 
δικαίωμα άλλη Ομοσπονδία να διεκδικήσει επιπλέον θέση. 
 
Η τριμελής Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από άτομα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου ή και Επίτιμα Μέλη αλλά όχι υποψήφια μέλη του Εκτελεστικού 
Συμβουλίου. 
 
Η ψηφοφορία για ανάδειξη των μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου είναι 
μυστική και σε περίπτωση που δυο ή περισσότερα υποψήφια μέλη, για 
οποιαδήποτε θέση ισοψηφήσουν, τότε θα διεξάγεται κλήρωση μεταξύ τους 
και σ’εκείνον που έπεσε ο κλήρος καταλαμβάνει την αντίστοιχη θέση στο 
Εκτελεστικό Συμβούλιο. 
 
Ψηφοφορία γίνεται για την κάθε θέση χωριστά και μετά το πέρας της 
ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει του εκλεγέντες που 
αποτελούν το Εκτελεστικό Συμβούλιο του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
δ. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά κάθε 2 μήνες ή 
όσες φορές ήθελε συγκληθεί από το Εκτελεστικό Συμβούλιο, ή όταν ζητηθεί 
γραπτώς από το 1/3 των Μελών του. Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής 
Συνέλευσης και επιλαμβάνεται οποιουδήποτε ζητήματος το οποίο ήθελε 
αναφερθεί στην Συνομοσπονδία ή ήθελε υποβληθεί από οποιαδήποτε 
Ομοσπονδία – Μέλος της. Αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά την 
Συνομοσπονδία ή τις Ομοσπονδίες – Μέλη της. 
 
ε. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται το ½ 
των μελών του συν ένα κι’αποφασίζει με πλειοψηφία των παρόντων μελών. 
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία τότε η συνεδρίαση αναβάλλεται για 
15 λεπτά οπόταν όλα τα παρευρισκόμενα μέλη αποτελούν απαρτία. 
 
Σε περίπτωση ισοψηφίας τη νικώσα ψήφο έχει ο Πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου ή ο Προεδρεύον αυτού. 
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στ. Κηρύττει κενή τη θέση οποιουδήποτε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου 
το οποίο παραιτείται, παύεται ή απουσιάζει αδικαιολόγητα για δύο συνεχείς 
συνεδρίες ή συμπληρώσει τρεις συνολικά αδικαιολόγητες απουσίες και καλεί 
την οικεία Ομοσπονδία – Μέλος να υποδείξει αντικατάσταση στο Διοικητικό 
Συμβούλιο. 
 
ζ. Για καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών της Συνομοσπονδίας το Διοικητικό 
Συμβούλιο μπορεί να ορίζει Επιτροπές Εργασίας με ορισμένη αρμοδιότητα 
κι’εντολή. Κάθε επιτροπή θα είναι υπόλογη για τις πράξεις της στο Διοικητικό 
Συμβούλιο. 
 
η. Για υποβοήθηση των δραστηριοτήτων του, το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει 
Εκτελεστικό Γραμματέα και καθορίζει τους όρους εντολής αυτού. 
 
θ. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχει δικαίωμα ψήφου σε περίπτωση 
που η απόφαση αφορά οποιαδήποτε μορφής σχέση μεταξύ αυτού ή μέλους 
της οικογένειας του ή συγγενικού του προσώπου μέχρι και τρίτου βαθμού 
συγγένειας και της Συνομοσπονδίας. 
 
ι. Δικαιοπραξίες που έγιναν από Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στα 
πλαίσια των εξουσιών του δεσμεύουν την Συνομοσπονδία, τα Μέλη του 
οποίου ευθύνονται ανάλογα για τις πράξεις ή παραλείψεις του μέλους αυτού, 
εφ’όσον η πράξη ή παράλειψη έγινε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του 
και υποχρεούνται σε καταβολή αποζημίωσης, εάν επιδικαστεί τέτοια 
απόφαση. 

ΑΡΘΡΟ 15 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
Το Εκτελεστικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το μήνα ή όσες 
φορές ήθελε κριθεί αναγκαίο. Εκτελεί τις αποφάσεις των Γενικών 
Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
Επιλαμβάνεται θεμάτων επειγούσης φύσεως και εκτελεί τις αποφάσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Συνομοσπονδίας. 
 
Καταρτίζει τις ημερήσιες διατάξεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού 
Συμβουλίου και συγκαλεί τις συνεδρίες του. 
 

ΑΡΘΡΟ 16 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
Ο Πρόεδρος προεδρεύει των συνεδριών του Διοικητικού Συμβουλίου, του 
Εκτελεστικού Συμβουλίου και των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων. 
Εποπτεύει τη λειτουργία της Συνομοσπονδίας και συνυπογράφει με το 
Γραμματέα όλα τα έγγραφα της Συνομοσπονδίας και συγκαλεί με το 
Γραμματέα τις Γενικές Συνελεύσεις και τις συνεδρίες του Διοικητικού 
Συμβουλίου και του Εκτελεστικού Συμβουλίου. Έχει επίσης την ευθύνη των 
δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας της Συνομοσπονδίας. 
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ΑΡΘΡΟ 17 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος βοηθά τον Πρόεδρο στην εκτέλεση των 
καθηκόντων του και τον αναπληρώνει όταν απουσιάζει ή κωλύεται, με τις ίδιες 
εξουσίες και δικαιώματα. 

ΑΡΘΡΟ 18 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Αναπληρωτή Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή 
κωλύεται, με τις ίδιες εξουσίες και δικαιώματα. 
 

ΑΡΘΡΟ 19 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
1. Ο Γραμματέας τηρεί το Μητρώο Μελών όπου δεικνύονται όλες οι 
Ομοσπονδίες – Μέλη της Συνομοσπονδίας. 
 
2. Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων, του 
Διοικητικού Συμβουλίου και του Εκτελεστικού Συμβουλίου και κοινοποιεί αυτά 
προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
3. Μαζί με τον Πρόεδρο συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις και τις συνεδρίες του 
Διοικητικού Συμβουλίου και του Εκτελεστικού Συμβουλίου. 
 
4. Διεξάγει όλη την αλληλογραφία, τηρεί αρχεία, κρατεί τη σφραγίδα και 
συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα της Συνομοσπονδίας. 
 
5. Εποπτεύει τις εργασίες των «Επιτροπών Εργασίας» και καταχωρεί τα 
πρακτικά των συνεδριάσεων των Επιτροπών. 
 

ΑΡΘΡΟ 20 
ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
Ο Βοηθός Γραμματέας αναπληρώνει τον Γραμματέα όταν απουσιάζει ή 
κωλύεται, με τις ίδιες εξουσίες και δικαιώματα. 
 

ΑΡΘΡΟ 21 
TAMIΑΣ 

 
α. Ο Ταμίας τηρεί βιβλίο ταμείου στο οποίο καταχωρεί τακτικά και με ακρίβεια 
όλες τις εισπράξεις και πληρωμές της Συνομοσπονδίας. Εισπράττει χρήματα 
με διπλότυπες αποδείξεις και κάνει πληρωμές σύμφωνα με τις αποφάσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου και του Εκτελεστικού Συμβουλίου. 
 
β. Ο Ταμίας τηρεί βιβλίο περιουσίας και αρχεία για όλα τα περιουσιακά 
στοιχεία της Συνομοσπονδίας κάνοντας τις κατάλληλες καταχωρήσεις οι 
οποίες προσυπογράφονται από τον Πρόεδρο και Γραμματέα. 
 
γ. Ο ταμίας καταθέτει σε Τράπεζα ή Συνεργατικό Ίδρυμα της έγκρισης του 
Διοικητικού Συμβουλίου κάθε ποσό που υπερβαίνει τα €50 και αποσύρει 
χρήματα με τη συνυπογραφή του Προέδρου ή του Γραμματέα. 
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δ. Δίνει λεπτομερή στοιχεία για την οικονομική κατάσταση της 
Συνομοσπονδίας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και 
το Εκτελεστικό Συμβούλιο όταν ζητηθεί. 
 
ε. Συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο την Ετήσια Ταμειακή Κατάσταση. 
 

ΑΡΘΡΟ 22 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ 

 
Οποιοδήποτε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιοσδήποτε 
εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος Ομοσπονδίας – Μέλους της που έχει 
συμφέρον στα κεφάλαια της Συνομοσπονδίας, μπορεί μετά από αίτηση στο 
Εκτελεστικό Συμβούλιο, να εξετάσει τα λογιστικά βιβλία και αρχεία της 
Συνομοσπονδίας, σε ημερομηνία βολική για τον Ταμία και Αιτητή και όχι 
αργότερο του ενός μηνός. 
 

ΑΡΘΡΟ 23 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

 
α. Έλεγχος των λογαριασμών της Συνομοσπονδίας θα γίνεται από 
Ανεξάρτητο Εγκεκριμένο Ελεγκτή που θα διορίζεται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο. 
 
β. Ο Ανεξάρτητος Εγκεκριμένος 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 Συνομοσπονδίας. Η έκθεση αυτή θα υποβάλλεται στην Ετήσια 
Γενική Συνέλευση για έγκριση. 
 
γ. Ο Ανεξάρτητος Εγκεκριμένος Ελεγκτής δε θα είναι μέλος της Ετήσιας 
Γενικής Συνέλευσης, ούτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 

ΑΡΘΡΟ 24 
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
Για καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών της Συνομοσπονδίας το Διοικητικό 
Συμβούλιο μπορεί να ορίζει Επιτροπές Εργασίας με ορισμένη αρμοδιότητα 
κι’εντολή κάτω από την εποπτεία της Γραμματείας του Διοικητικού 
Συμβουλίου. Κάθε Επιτροπή θα είναι υπόλογη για τις πράξεις της στο 
Διοικητικό Συμβούλιο. Μέλη των Επιτροπών Εργασίας μπορούν να ορισθούν 
και μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου. 
 
Κάθε Επιτροπή Εργασίας θα καταρτίζεται σε Σώμα και θα εκλέγει το 
Συντονιστή της και το Γραμματέα της Επιτροπής. 
 
Θα συνέρχεται σε τακτικές συνεδρίες και θα υποβάλλει μελέτες και εισηγήσεις 
προς το Διοικητικό Συμβούλιο για λήψη αποφάσεων. 
 
Ο Συντονιστής θα καλεί τις κατά καιρούς συνεδρίες και ο Γραμματέας της 
Επιτροπής θα τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, τα οποία στη συνέχεια 
θα υποβάλλει προς το Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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ΑΡΘΡΟ 25 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 

 
α. Η Συνομοσπονδία εκπροσωπείται στα διάφορα Σώματα, Αρχές ή 
Επιτροπές από τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου κατά προτεραιότητα και 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
β. Οι Εκπρόσωποι οφείλουν να μεταφέρουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της 
Συνομοσπονδίας οποιαδήποτε εισήγηση ή προβλήματα της επιτροπής που 
αντιπροσωπεύουν, για ενημέρωση και λήψη απόφασης. 
 
γ. Να ανακοινώνουν ανελλιπώς στην Επιτροπή, Σώμα ή Αρχή που 
εκπροσωπούνται τις απόψεις, θέσεις και αποφάσεις της Συνομοσπονδίας 
πάνω στα ειδικά θέματα που αφορούν αυτή καθώς και πάνω σε θέματα 
γενικής φύσεως που απασχολούν τη Συνομοσπονδία. 
 
δ. Να παίρνουν ενεργό μέρος στις διάφορες συνεδριάσεις, δραστηριότητες και 
γενικά στις εργασίες του σώματος που εκπροσωπούνται. 
 

ΑΡΘΡΟ 26 
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ 

 
Η Συνομοσπονδία αντιπροσωπεύεται από τον Πρόεδρο ή το Γραμματέα ή τον 
Ταμία ή και από όλους, οι οποίοι και την δεσμεύουν, εκτός από τις 
περιπτώσεις που καθορίζονται ειδικά από το παρόν καταστατικό. 
 

ΑΡΘΡΟ 27 
ΠΑΥΣΕΙΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ 

 
Οποιοσδήποτε Αξιωματούχος μπορεί να παυτεί από το Σώμα το οποίο τον 
εξέλεξε για ανικανότητα ή αμέλεια στην εκτέλεση των καθηκόντων του. 
 
Ο Αξιωματούχος αντικαθίσταται από το ίδιο το Σώμα εκτός αν προνοείται 
διαφορετικά στο παρόν καταστατικό. 
 

ΑΡΘΡΟ 28 
ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακηρύσσει δωρητές όσους προσφέρουν σε είδος 
ή σε χρήμα €500 και άνω και ως ευεργέτες όσους προσφέρουν €5.000 και 
άνω. 
 
Θα τηρείται προς τούτο ειδικό βιβλίο «Δωρητών και Ευεργετών». 
 

ΑΡΘΡΟ 29 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
α. Οι Επίτιμοι Πρόεδροι ή Επίτιμα Μέλη μπορούν να παρευρίσκονται στις 
συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς να έχουν το δικαίωμα ψήφου, 
αφού προσκληθούν προηγουμένως από το Εκτελεστικό Συμβούλιο. 
 
β. Ο Εκτελεστικός Γραμματέας δύναται να παρευρίσκεται σε όλες τις 
συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γραμματείας και στις διάφορες 
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Επιτροπές Εργασίας, να βοηθάει, συμβουλεύει και εισηγείται διάφορα θέματα 
για την καλύτερη διεκπεραίωση των σκοπών της Συνομοσπονδίας αλλά δεν 
θα έχει δικαίωμα ψήφου. 
 
γ. Στις συνεδριάσεις μπορούν να παρευρίσκονται, εφ’όσον κληθούν από τη 
Γραμματεία και οποιαδήποτε Μέλη των Επιτροπών Εργασίας που δεν είναι 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και οι δυο ελεγκτές μη μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να έχουν δικαίωμα ψήφου ή οποιουσδήποτε 
άλλους αποφασίσει το Εκτελεστικό Συμβούλιο. 
 

ΑΡΘΡΟ 30 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

 
α. Το παρόν Καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί από Ειδική Καταστατική 
Συνέλευση που γίνεται για το σκοπό αυτό. 
 
β. Κάθε τροποποίηση του Καταστατικού ισχύει από την καταχώρηση της στο 
Μητρώο η οποία γίνεται ύστερα από αίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου που 
υποβάλλεται μέσα σε δύο μήνες από την ψήφιση της. 
 
γ. Για κάθε ζήτημα αμφίβολης ερμηνείας ή για τυχόν θέματα που δεν 
προβλέπονται από το παρόν Καταστατικό αποφασίζει κατά πρώτον λόγο το 
Διοικητικό Συμβούλιο. 
 
Τέτοια απόφαση είναι δεσμευτική εκτός εάν προσβληθεί στη Γενική 
Συνέλευση της οποίας η απόφαση είναι τελεσίδικη. 
 
δ. Το παρόν Καταστατικό θα τυπωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα 
διατίθεται προς €10 σε κάθε ενδιαφερόμενο. 
 
ε. Η Καταστατική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται το ½ 
των Συνδέσμων – Μελών της συν ένα. Σε περίπτωση μη απαρτίας στην 
καθορισμένη ώρα η Συνέλευση αναβάλλεται για μισή ώρα, οπότε αυτή 
βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρευρισκομένων 
μελών της. 
 
Αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία του ολικού αριθμού των ψήφων 
των παρόντων μελών. Για τη μεταβολή των σκοπών της Συνομοσπονδίας 
απαιτείται η πλειοψηφία τω ¾ του συνολικού αριθμού των Συνδέσμων – 
Μελών. 

ΑΡΘΡΟ 31 
ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΛΑΒΑΡΟ – ΕΜΒΛΗΜΑ 

 
Η Συνομοσπονδία θα έχει την επίσημη σφραγίδα της που θα φέρει την 
επωνυμία και το έτος ίδρυσης της. Μπορεί επίσης να έχει λάβαρο, έμβλημα, ή 
και λογότυπο. 

 
ΑΡΘΡΟ 32 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ – ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
 
α. Η Συνομοσπονδία ιδρύθηκε το 1968. 
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β. Εγγράφηκε στον Έφορο Συνδέσμων Γονέων, δυνάμει των «Οι περί 
Συνδέσμων Γονέων Νόμοι του 1992 έως 1997 την 15η Ιανουαρίου 2002. 
 
γ. Το Καταστατικό τροποποιήθηκε στις 15 Μαρτίου 2004, στις 16 Νοεμβρίου 
2007 και στις 24 Ιουλίου 2013. 
 
δ. Το παρόν Καταστατικό ψηφίστηκε για τροποποιήσεις στις 22 Νοεμβρίου 
του 2014 και εγκρίθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2015. 
 

ΑΡΘΡΟ 33 
ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 

 
α. Η Συνομοσπονδία διαλύεται όταν ο αριθμός των Ομοσπονδιών – Μελών 
της μειωθεί κατά των τριών. 
 
β. Η Συνομοσπονδία διαλύεται με απόφαση των 2/3 των Ομοσπονδιών – 
Μελών της που λαμβάνεται σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που συγκαλείται 
ειδικά για το σκοπό αυτό. 
 
γ. Με απόφαση του Δικαστηρίου ύστερα από αίτηση του Διοικητικού 
Συμβουλίου ή του ½ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ή του Γενικού 
Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. 
 
δ. Αν λόγω άλλων αιτιών είναι αδύνατη η ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου ή 
γενικά είναι αδύνατη η εξακολούθηση της λειτουργίας της Συνομοσπονδίας, 
σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό. 
 
ε. Αν εκπληρώθηκε ο σκοπός της Συνομοσπονδίας ή αν λόγω μακράς 
αδράνειας εγκαταλείφθηκε ο σκοπός αυτός. 
 
στ. Αν η Συνομοσπονδία επιδιώκει σκοπό διαφορετικό από αυτόν που 
καθορίζεται στο Καταστατικό. 
 
ζ. Η Συνομοσπονδία όταν διαλυθεί, αυτοδικαίως βρίσκεται υπό εκκαθάριση. 
Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και για τις ανάγκες της η Συνομοσπονδία 
θεωρείται ότι εξακολουθεί να υφίσταται. 
 
η. Η εκκαθάριση γίνεται από τα πρόσωπα του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν 
αυτά ελλείπουν, ένας ή περισσότεροι εκκαθαριστές διορίζονται από το 
δικαστήριο. 
 
θ. Ο Εκκαθαριστής έχει την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου και την 
εξουσία αυτή την ασκεί μόνο για τις ανάγκες της εκκαθάρισης. 
 
ι. Ο Εκκαθαριστής υποχρεούται σε καταβολή αποζημίωσης για κάθε 
παράβαση των υποχρεώσεων του λόγω σφάλματος του, περισσότεροι όμως 
εκκαθαριστές ευθύνονται εις ολόκληρων. 
 
κ. Σε περίπτωση διάλυσης της Συνομοσπονδίας η περιουσία μετά την 
εκπλήρωση των νόμιμων υποχρεώσεων διανέμεται μεταξύ των 
Ομοσπονδιών – Μελών της.  

 
 


