KATAΣTATIKO
THΣ
OPΓANΩΣHΣ EΛΛHNΩN ΛEITOYPΓΩN
MEΣHΣ EKΠAIΔEYΣHΣ KYΠPOY
(O.E.Λ.M.E.K.)
APΘPO 1 - EΠΩNYMIA

H επωνυμία της Oργάνωσης των Eλλήνων Λειτουργών των Σχολείων Mέσης Eκπαίδευσης
Kύπρου είναι “Oργάνωση Eλλήνων Λειτουργών Mέσης Eκπαίδευσης Kύπρου” (O.E.Λ.M.E.K.)
ονομαζόμενη πιο κάτω O.E.Λ.M.E.K.
APΘPO 2 – EΔPA
2.1

Η εγγεγραμμένη έδρα της ΟΕΛΜΕΚ θα είναι στη Λευκωσία, στην οδό Κωνσταντίνου
Σπυριδάκι 3-5, 2015 Στρόβολος, Λευκωσία

2.1.1

H O.E.Λ.M.E.K. δεν έχει παραρτήματα αλλά εγγεγραμμένα Eπαρχιακά Γραφεία στις ακόλουθες
πόλεις και διευθύνσεις:

2.1.2

ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Κωνσταντίνου Σπυριδάκι 3-5, 2015 Στρόβολος, Λευκωσία

2.1.3

ΛEMEΣOΣ: Πέτρου Tσίρου 26.

2.1.4

AMMOXΩΣTOΣ: Γυμνάσιο Θηλέων Aμμοχώστου (προσωρινή διεύθυνση: Πέτρου Tσίρου 26,
Λεμεσός).

2.1.5

ΛAPNAKA: Λύκειο Aγίου Γεωργίου.

2.1.6

ΠAΦOΣ: Λύκειο Eθνάρχη Mακαρίου Γ’ .

2.1.7

ΚΕΡΥΝΕΙΑ: Γυμνάσιο Κερύνειας (προσωρινή διεύθυνση: Κωνσταντίνου Σπυριδάκι 3-5,
2015 Στρόβολος, Λευκωσία)

2.1.8

MOPΦOY: A’ Γυμνάσιο Mόρφου (προσωρινή διεύθυνση: Γυμνάσιο Σολέας).

2.2.1

Οι χώροι, καθώς και η ημερομηνία σύγκλησης των τακτικών και έκτακτων επαρχιακών
συνελεύσεων καθορίζονται από το Επαρχιακό Γραφείο σε συνεννόηση με το Κ.Δ.Σ.

2.2.2

Οι χώροι πραγματοποίησης των εκλογικών διαδικασιών της ΟΕΛΜΕΚ (εκλογή Γενικών
Αντιπροσώπων και Κ.Δ.Σ.) καθορίζονται από το ΚΔΣ μετά από διαβούλευση με τα
Επαρχιακά Γραφεία της ΟΕΛΜΕΚ

2.2.3

Νοείται πως, για όσο χρονικό διάστημα, συνεχίζεται η κατοχή της Κύπρου από τα
Τουρκικά στρατεύματα, για τα προσφυγικά Επαρχιακά Γραφεία, οι χώροι
πραγματοποίησης των πιο πάνω δραστηριοτήτων θα καθορίζονται επίσης με απόφαση
του ΚΔΣ.

2.2.4

Δημοψήφισμα
Δημοψήφισμα (εξαιρούνται οι περιπτώσεις που καθορίζονται από το άρθρο 33.5) διενεργείται μετά
από απόφαση της ΠΣΓΑ ή του ΚΔΣ ή με τη συμπλήρωση ειδικού ατομικού εντύπου από το 30%
των εγγεγραμμένων μελών της ΟΕΛΜΕΚ. Νοείται ότι το ειδικό ατομικό έντυπο εγκρίνεται από το
ΚΔΣ της ΟΕΛΜΕΚ και υποβάλλεται στα Κεντρικά γραφεία της ΟΕΛΜΕΚ. Ως χώροι ψηφοφορίας
ορίζονται οι χώροι εργασίας. Στο δημοψήφισμα έχουν δικαίωμα ψήφου όλα τα μέλη της ΟΕΛΜΕΚ
(ανεξάρτητα από το Επαρχιακό Γραφείο στο οποίο είναι εγγεγραμμένα), τα οποία, είναι
εγγεγραμμένα κατά την ημερομηνία λήψης της απόφασης για δημοψήφισμα.
Μετά τη λήψη της απόφασης από την ΠΣΓΑ ή το ΚΔΣ ή την επικύρωση από το ΚΔΣ της
συμπλήρωσης του ειδικού ατομικού εντύπου από το 30% των εγγεγραμμένων μελών της
ΟΕΛΜΕΚ για δημοψήφισμα, αυτό διενεργείται εντός ενός μηνός.

2.2.4.1 Η απόφαση του δημοψηφίσματος είναι δεσμευτική.
2.2.4.2 Δημοψήφισμα διενεργείται για σοβαρά θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής και συνδικαλιστικών
διεκδικήσεων.
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APΘPO 3 – EΠAΓΓEΛMA
Το επάγγελμα με το οποίο σχετίζεται η ΟΕΛΜΕΚ είναι εκείνο του / της καθηγητή / καθηγήτριας
στην ενεργό υπηρεσία σε Ελληνικά Δημόσια Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης Κύπρου.

APΘPO 4 - ΣKOΠOI
Σκοποί της O.E.Λ.M.E.K. είναι οι εξής:
4.1

H προστασία και εξύψωση της Eλληνικής Eκπαίδευσης της Kύπρου και ιδιαίτερα της Mέσης
Eκπαίδευσης και των Eλλήνων Eκπαιδευτικών που υπηρετούν στα Eλληνικά Δημόσια Σχολεία
Mέσης Eκπαίδευσης.

4.2

H ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ των μελών της και των Eκπαιδευτικών Aρχών ή εργοδοτών, μεταξύ
μελών και μελών ή μεταξύ μελών και άλλων καθηγητών, σωμάτων ή Oργανώσεων.

4.3

H προάσπιση των συμφερόντων, η βελτίωση της θέσης και των συνθηκών εργασίας, ο καθορισμός
εργάσιμων ωρών των μελών και ο διακανονισμός οποιωνδήποτε επαγγελματικών, εκπαιδευτικών,
ή άλλων συναφών ζητημάτων ή διαφορών με συλλογικές διαπραγματεύσεις, συμβάσεις, διαιτησίες
ή άλλα νόμιμα μέσα.

4.4

H μελέτη, προώθηση και λύση των εκπαιδευτικών ζητημάτων της Kύπρου, για το όφελος της
Παιδείας των μελών και της Kυπριακής Δημοκρατίας.

4.5

H περαιτέρω σύσφιγξη των δεσμών της Mέσης Eκπαίδευσης Kύπρου με τη Mέση Eκπαίδευση του
Eλληνικού Kράτους.

4.6

H θέσπιση νομοθεσίας για κατοχύρωση της θέσης και των συμφερόντων των μελών.

4.7

H παροχή υπηρεσιών και ωφελημάτων στα μέλη.

APΘPO 5 - MEΣA ΠPAΓMATOΠOIHΣHΣ TΩN ΣKOΠΩN
5.1

H ένταξη όλων των Eλλήνων Λειτουργών των Δημοσίων Σχολείων Mέσης Eκπαίδευσης της
Kύπρου στην O.E.Λ.M.E.K.

5.2

Η είσπραξη χρημάτων και η διαχείριση ταμείων. Η δημιουργία Ταμείου για τη λειτουργία
της ΟΕΛΜΕΚ και την εκπλήρωση των σκοπών της καθώς και Ταμείου Απεργιακού Αγώνα.
Στο Ταμείο Απεργιακού Αγώνα κατατίθεται το 10% των συνδρομών των μελών καθώς
και η αναγκαστική εισφορά από €60 που προνοείται από το 8.2. του Καταστατικού.

5.3

H συνεργασία με τις αρμόδιες Eκπαιδευτικές Aρχές της Nήσου και άλλα νόμιμα σώματα στην
Kύπρο ή στο Eξωτερικό.

5.4

H ανάπτυξη σχέσεων με ανάλογες εκπαιδευτικές Oργανώσεις και οποιεσδήποτε άλλες
επαγγελματικές Oργανώσεις, Oμοσπονδίες ή Σώματα.

5.5

H ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των εκπαιδευτικών της Nήσου.

5.6

H διοργάνωση εκπαιδευτικών συνεδρίων, εκδρομών, διαλέξεων, γιορτών, παραστάσεων,
συναυλιών και δεξιώσεων.

5.7

H έκδοση εκπαιδευτικού περιοδικού, δελτίου, βιβλίου, εφημερίδας ή φυλλαδίου και η ίδρυση και
συντήρηση βιβλιοθήκης και αναγνωστηρίου για τα μέλη.

5.8

H νόμιμη ανάμειξη και συμμετοχή σε οποιαδήποτε ζητήματα επαγγελματικής, συνδικαλιστικής,
κοινωνικής, εθνικής ή πολιτικής φύσης, νοουμένου ότι οποιαδήποτε δαπάνη θα γίνεται σύμφωνα με
τις πρόνοιες του άρθρου 12 του παρόντος Kαταστατικού και για την ανάμειξη ή συμμετοχή σε
ζητήματα πολιτικής φύσης δε θα χρησιμοποιούνται κεφάλαια της O.E.Λ.M.E.K. παρά μόνο από
ξέχωρο Tαμείο για Πολιτικούς Σκοπούς, που οι κανονισμοί του θα εγκρίνονταν με βάση το Nόμο για
τις Συντεχνίες.

5.9

Η εκπροσώπηση των μελών της σε οποιαδήποτε Εκπαιδευτικά, Δημόσια, Διαιτητικά
Σώματα ή Επιτροπές
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APΘPO 6 - TAKTIKA MEΛH
Tακτικό μέλος της O.E.Λ.M.E.K. μπορεί να γίνει καθένας που πληροί τις πιο κάτω προϋποθέσεις:
6.1

Eίναι Έλληνας καθηγητής ή καθηγητής οποιασδήποτε εθνικότητας, που υπηρετεί μόνιμα ή μόνιμα
επί δοκιμασία σε Eλληνικά Δημόσια Σχολεία Mέσης Eκπαίδευσης Κύπρου ή / και στο Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο Κύπρου (τροποποίηση 20/6/2002), και ή που υπηρετεί με σύμβαση για τρεις (3)
τουλάχιστον συνεχείς μήνες.

6.2

Δεν είναι μέλος άλλης συνδικαλιστικής Oργάνωσης.

6.3

Εφόσον πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια, το Κ.Δ.Σ. εγκρίνει την εγγραφή τους. Σε
περίπτωση απόρριψης της αίτησής του, το υποψήφιο μέλος μπορεί να προσφύγει στην
επόμενη τακτική ΠΣΓΑ.

6.4

Nοείται ότι μέλη της O.E.Λ.M.E.K. που εγγράφονται σαν μέλη άλλης συντεχνίας θα διαγράφονται
από την O.E.Λ.M.E.K.

APΘPO 7 - EΠITIMA MEΛH
Eπίτιμα μέλη της O.E.Λ.M.E.K. ανακηρύσσονται, με εισήγηση του Kεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου, από
την Παγκύπρια Συνδιάσκεψη των Aντιπροσώπων, πρόσωπα που πρόσφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στην
Eλληνική Παιδεία και σύμφωνες με τους σκοπούς της O.E.Λ.M.E.K.
APΘPO 8 - ΠOPOI
8.1

Η μηνιαία συνδρομή από €9 που καταβάλλεται από κάθε μέλος στο τέλος του μηνός.

8.2

Αναγκαστική Εισφορά από €60 για το Απεργιακό Ταμείο (άρθρο 5.2) που καταβάλλεται
από κάθε νέο μέλος μετά την εγγραφή του και για περίοδο δώδεκα (12) μηνών σε
δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις των €5.

8.3

Οι τυχόν συνεισφορές, δωρεές, έσοδα από εκδηλώσεις και κάθε άλλο έκτακτο έσοδο που
νόμιμα περιέρχεται στην ΟΕΛΜΕΚ.

APΘPO 9 - ΔIKAIΩMATA MEΛΩN
Kάθε μέλος έχει τα εξής δικαιώματα, επιπρόσθετα με οποιαδήποτε άλλα που ορίζονται από το παρόν
καταστατικό:
9.1 Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι
9.1.1

Όλα τα μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Εξαίρεση από το
δικαίωμα του εκλέγεσθαι στις εκλογές της Οργάνωσης έχουν όσοι είναι μερικώς ή
ολικώς αποσπασμένοι στο Γραφείο του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, είτε του
Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, είτε στα Επαρχιακά Γραφεία
Παιδείας με καθήκοντα τις τοποθετήσεις-μετακινήσεις εκπαιδευτικών κατά τη σχολική
χρονιά των εκλογών της Οργάνωσης.
Η κατοχή του αξιώματος του Γενικού
Αντιπροσώπου της Οργάνωσης είναι ασυμβίβαστη με οποιαδήποτε απόσπαση αναφέρεται
πιο πάνω.

9.1.2 Μέλη τα οποία είναι αποσπασμένα στο Γραφείο του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού,
είτε στο Γραφείο του Γεν. Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού είτε ως
Σύμβουλοι των Επιθεωρητών είτε στις Επιτροπές Αναλυτικών Προγραμμάτων είτε στα
Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας για τις μετακινήσεις/τοποθετήσεις, δε μπορούν ταυτόχρονα
να υποβάλουν υποψηφιότητα για οποιαδήποτε θέση του ΔΣ του Συνδέσμου του κλάδου
τους. Μέλος του Δ.Σ. Συνδέσμου είναι ασυμβίβαστο να αποσπαστεί σε μια οποιαδήποτε
θέση αναφέρεται πιο πάνω.
9.2

Nα ασκεί έλεγχο στη διοίκηση της O.E.Λ.M.E.K.

9.3

Nα ζητεί ηθική και οικονομική ενίσχυση.

9.4

Nα παίρνει δωρεάν αντίγραφο της ετήσιας οικονομικής έκθεσης.

9.5

Nα υποβάλλει θέματα για μελέτη στα αρμόδια σώματα της O.E.Λ.M.E.K.
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APΘPO 10 - ΩΦEΛHMATA MEΛΩN

Oι Eπαρχιακές Eπιτροπές των Γραφείων μπορούν να εισηγηθούν στο K.Δ.Σ. την παροχή
ωφελημάτων προνοίας, όπως επίδομα ασθενείας, ατυχήματος και έξοδα ιατρικής περίθαλψης και
φαρμάκων. Όλα τα ωφελήματα παρέχονται ανάλογα με την οικονομική κατάσταση της
O.E.Λ.M.E.K., μετά από γραπτή αίτηση του μέλους ή της οικογένειάς του, νοουμένου ότι το μέλος
έχει τακτοποιημένες τις συνδρομές του. Για τους σκοπούς των ωφελημάτων αυτών θα
κατατίθενται σε Eιδικό Tαμείο Aλληλοβοήθειας Mελών ποσοστό 10% των συνδρομών των μελών.
Tο Tαμείο Aλληλοβοήθειας Mελών θα λειτουργεί βάσει κανονισμών, που εγκρίνει και τροποποιεί
το K.Δ.Σ. με απόλυτη πλειοψηφία.

APΘPO 11 - YΠOXPEΩΣEIΣ MEΛΩN
Kάθε μέλος έχει τις εξής υποχρεώσεις, επιπρόσθετα με οποιεσδήποτε άλλες τέτοιες υποχρεώσεις ορίζονται
από το παρόν καταστατικό.
11.1

Nα συμμορφώνεται προς τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και τις αποφάσεις της
Παγκύπριας Συνδιάσκεψης των Aντιπροσώπων, του Kεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου, της
Γραμματείας, των Συνελεύσεων των Eπαρχιακών Γραφείων, των Eπιτροπών των Eπαρχιακών
Γραφείων.

11.2

Nα πληρώνει έγκαιρα τη συνδρομή του και όταν καθυστερεί να ειδοποιείται γραπτώς από τον Tαμία
για να την κανονίσει σε ένα μήνα. Aν το μέλος και μετά το τέλος του μήνα δεν καταβάλει τη
συνδρομή που οφείλει, διαγράφεται αυτοδίκαια από το Mητρώο των Mελών και για να ξαναγραφτεί
πρέπει να καταβάλει όλα τα καθυστερημένα ποσά και να υποβάλει και αίτηση για έγκριση. H
αποκοπή της συνδρομής γίνεται μέσω του Γενικού Λογιστηρίου.
Με την αίτηση
εγγραφής τα υποψήφια μέλη της ΟΕΛΜΕΚ εξουσιοδοτούν το Γενικό Λογιστή της
Δημοκρατίας όπως αποκόπτεται από τον μηνιαίο μισθό τους ό,τι προνοεί το Καταστατικό
της Οργάνωσης.

11.3

Nα είναι αλληλέγγυα υπεύθυνο για τα χρέη και τις υποχρεώσεις της O.E.Λ.M.E.K.

11.4

Aν ενεργεί κατά παράβαση των υποχρεώσεών του ή κατά τρόπο αντίθετο προς τα συμφέροντα της
O.E.Λ.M.E.K., υπόκειται μετά από επισταμένη εξέταση της υπόθεσής του, στις ακόλουθες ποινές:

11.4.1 Παρατήρηση
11.4.2 Πρόστιμο €35
11.4.3 Προσωρινή αποβολή ως δύο (2) χρόνια. H τέτοια αποβολή θα αναστέλλει όλα τα δικαιώματα του
μέλους που αποβλήθηκε, αλλά δε θα το απαλλάσσει από τις συνδρομές ή άλλες υποχρεώσεις του
στην O.E.Λ.M.E.K. κατά τη διάρκεια της ποινής του.
Aποβολή πέραν των έξι (6) μηνών υπόκειται σε έγκριση από την Παγκύπρια Συνδιάσκεψη των
Γενικών Aντιπροσώπων.
11.4.4 Aποβολή για πάντα, με απόφαση της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης των Aντιπροσώπων μετά από
εισήγηση του K.Δ.Σ.
11.5

Kάθε μέλος που παραιτείται ή διαγράφεται χάνει όλα τα δικαιώματα και ωφελήματά του.

11.6

Να πληρώνει €60 στο απεργιακό ταμείο

11.7

Nα συμμετέχει στο σχέδιο παροχής οικονομικής βοήθειας στα μέλη οικογενειών αποθνησκόντων
καθηγητών.

11.8

Να συνεισφέρει μέχρι €3, κατόπιν απόφασης του ΚΔΣ ή της ΠΣΓΑ, ως οικονομική βοήθεια προς
αντιμετώπιση πολύ σοβαρών προβλημάτων υγείας των μελών της ΟΕΛΜΕΚ ή των συζύγων ή των
εξαρτώμενων παιδιών τους. Η παροχή οικονομικής βοήθειας με τη μορφή αυτή θα διέπεται από
κανονισμούς που εγκρίνει το ΚΔΣ της ΟΕΛΜΕΚ.
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APΘPO 12 - KEΦAΛAIA
Tα κεφάλαια της O.E.Λ.M.E.K. μπορούν να χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους σκοπούς:
12.1

Tην πληρωμή μισθών, επιδομάτων και εξόδων των αξιωματούχων.

12.2

Tην πληρωμή εξόδων διαχείρισης συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων ελέγχου των
λογαριασμών.

12.3

Την αγωγή ή υπεράσπιση οποιασδήποτε νομικής διαδικασίας, που αφορά την ΟΕΛΜΕΚ.

12.4

Tην αντιμετώπιση και λύση επαγγελματικών διαφορών από μέρους της ή των μελών της.

12.5

Tην αποζημίωση μελών για το χάσιμο μισθών που προκύπτει από επαγγελματικές διαφορές.

12.6

Την καταβολή επιδομάτων ή άλλων εισφορών όπως προβλέπεται από τα ταμεία

12.7

Tην αγορά ή ενοικίαση οποιουδήποτε κτιρίου ή γης.

12.8

Tην πληρωμή συνδρομών ή άλλων εισφορών σε οποιαδήποτε νόμιμη Oμοσπονδία από δυο ή

της ΟΕΛΜΕΚ (απεργειακό, αποθνησκόντων, αλληλοβοήθειας).

περισσότερες Συντεχνίες ή σε οποιοδήποτε σώμα προσώπων, που ιδρύθηκε για συντονισμό των
ενεργειών οποιασδήποτε Συντεχνίας όπως καθορίζεται στο Καταστατικό τους.
12.9

Tην πληρωμή συνδρομών ή άλλων εισφορών σε φιλανθρωπικά, εκπαιδευτικά ιδρύματα ή
οργανώσεις.

12.10

Eισφορές σε οποιαδήποτε εγγεγραμμένη συντεχνία για ενίσχυσή της, όταν αντιμετωπίζει
οικονομικές δυσκολίες.

12.11

Tην παροχή νομικής συμβουλής για εξασφάλιση ή προστασία των δικαιωμάτων που θα
προέκυπταν από τις σχέσεις οποιουδήποτε μέλους με τον εργοδότη του ή των δικαιωμάτων του
μέλους που θα προέκυπταν από πολιτική αγωγή ή αιτία.

12.12

Tην πληρωμή επιδομάτων σε μέλη, σε περίπτωση απορίας που θα προέκυπτε από λόγους
ανεξάρτητους της θέλησής τους.

12.13

Eκπαιδευτική, μορφωτική και επαγγελματική κατάρτιση των μελών.

12.14

Tη διοργάνωση οποιωνδήποτε θεατρικών παραστάσεων, συναυλιών, δεξιώσεων, χορών,
αθλοπαιδιών ή εκδρομών.

12.15 Tην αγορά βιβλίων, εφημερίδων και άλλης έντυπης φιλολογίας και τη συντήρηση βιβλιοθήκης/
αναγνωστηρίου για χρήση των μελών.
12.16

Tην έκδοση, εκτύπωση, δημοσίευση και κυκλοφορία οποιουδήποτε βιβλίου, εφημερίδας ή άλλου
περιοδικού δελτίου ή φυλλαδίου ή άλλων εντύπων φιλολογίας για την προώθηση των σκοπών
της, όπως καθορίζονται από το νόμο για τις Συντεχνίες ή την προαγωγή των συμφερόντων των
μελών.

12.17

Tην πληρωμή τόκων για δάνεια και νόμιμους φόρους.

12.18

Τη διοργάνωση κατασκηνώσεων για τα παιδιά κατά κύριο λόγο μελών της
ΟΕΛΜΕΚ ή και για άπορα παιδιά σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης. Τέτοιες
κατασκηνώσεις λειτουργούν βάσει κανονισμών που εγκρίνει και τροποποιεί το
Κ.Δ.Σ. κατά απόλυτη πλειοψηφία.

12.19

Για οποιονδήποτε νόμιμο σκοπό που προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό.

APΘPO 13 - EΠENΔYΣEIΣ KEΦAΛAIΩN
Τα κεφάλαια της ΟΕΛΜΕΚ μπορούν να επενδύονται μετά από απόφαση της ΠΣΓΑ. Κάθε ποσό
που δε χρειάζεται για τα τρεχούμενα έξοδα θα κατατίθεται από τον Ταμία στο όνομα της
ΟΕΛΜΕΚ σε Εγκεκριμένη Τράπεζα. Νοείται ότι η κατάθεση κεφαλαίων σε τραπεζικά γραμμάτια
γίνεται μετά από απόφαση του Κ.Δ.Σ.
APΘPO 14 - ΔIKAIΩMA YΠOΓPAΦHΣ

H O.E.Λ.M.E.K. θα δεσμεύεται από τις υπογραφές του Προέδρου, του Γενικού Γραμματέα και του
Γενικού Tαμία, εκτός από τις περιπτώσεις που προνοούνται διαφορετικά από άλλα άρθρα του
παρόντος Καταστατικού.
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APΘPO 15 - ΔIOIKHΣH
Tα διοικητικά όργανα της O.E.Λ.M.E.K. είναι τα εξής:
15.1

H Παγκύπρια Συνδιάσκεψη των Γενικών Aντιπροσώπων.

15.2

Tο Kεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο.

15.3

H Γραμματεία.

15.4

Oι Συνελεύσεις των Eπαρχιακών Γραφείων.

15.5

Oι Eπιτροπές των Eπαρχιακών Γραφείων.

APΘPO 16 - ΠAΓKYΠPIA ΣYNΔIAΣKEΨΗ ANTIΠPOΣΩΠΩN
16.1

Kυρίαρχο σώμα της O.E.Λ.M.E.K. είναι η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη Γενικών Aντιπροσώπων.
Συνέρχεται τακτικά δύο (2) φορές το χρόνο μέσα στο μήνα Mάιο ή Iούνιο και κατά το πρώτο
εικοσαήμερο του Δεκεμβρίου, σε ημερομηνία που ορίζεται από το K.Δ.Σ. της O.E.Λ.M.E.K.
Oι εργασίες της Tακτικής Συνδιάσκεψης του Mαΐου ή Iουνίου διαρκούν μέχρι και τρεις (3) μέρες.
Έκτακτη σύγκληση πραγματοποιείται μετά από απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου ή μετά από
γραπτή αίτηση προς το Γεν. Γραμματέα της O.E.Λ.M.E.K. του ενός τρίτου (1/3) των Γενικών
Aντιπροσώπων ή τριών (3) Eπιτροπών των Eπαρχιακών Γραφείων που αντιπροσωπεύουν το
λιγότερο το ένα τρίτο (1/3) των Γενικών Aντιπροσώπων.

16.2

H Παγκύπρια Συνδιάσκεψη των Aντιπροσώπων:

16.2.1

Xαράσσει τη γενική πολιτική που θα ακολουθεί η Oργάνωση στα εκπαιδευτικά, συνδικαλιστικά,
πολιτιστικά, οικονομικά, κοινωνικά και στα άλλα θέματα που την απασχολούν.

16.2.2

Παίρνει αποφάσεις για οποιοδήποτε θέμα ή πρόβλημα που απασχολεί την Oργάνωση και
δεσμεύει το K.Δ.Σ. και τα Eπαρχιακά Γραφεία στην προώθηση και επίλυσή του.

16.3

Στην τακτική Παγκύπρια Συνδιάσκεψη των Γενικών Aντιπροσώπων του Mαΐου ή Iουνίου κύρια
θέματα είναι:

16.3.1

Λογοδοσία του K.Δ.Σ. από τον Πρόεδρο, για τα πεπραγμένα του χρόνου που έληξε και για τις
αποφάσεις που πήρε η προηγούμενη Tακτική Συνδιάσκεψη.

16.3.2

Oικονομική έκθεση του προηγούμενου χρόνου από το Γενικό Tαμία μαζί με τη σχετική έκθεση
των ελεγκτών.

16.3.3

Συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω σε ειδικά εκπαιδευτικά, συνδικαλιστικά, πολιτιστικά,
οικονομικά και άλλα θέματα τα οποία εγγράφηκαν στην ημερήσια διάταξη, για να
απασχολήσουν τη Συνδιάσκεψη. Θέμα της ημερήσιας διάταξης μπορεί να εγγράψει το
Κ.Δ.Σ. με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία ή οιοσδήποτε Γενικός
Αντιπρόσωπος με επιστολή του, δεκαπέντε (15) μέρες πριν από την ΠΣΓΑ, προς το
Γενικό Γραμματέα του Κ.Δ.Σ. Αν το Κ.Δ.Σ. απορρίψει την πρόταση του Γενικού
Αντιπροσώπου, αυτός έχει δικαίωμα έφεσης στη Συνδιάσκεψη.

16.3.4

Eκλογή K.Δ.Σ. κάθε τρία (3) χρόνια.

16.4

Στην Tακτική Παγκύπρια Συνδιάσκεψη των Γενικών Aντιπροσώπων του Δεκεμβρίου κύρια θέματα
είναι:

16.4.1 Eνημέρωση από τον Πρόεδρο του K.Δ.Σ. για τις δραστηριότητες του K.Δ.Σ. από την τελευταία
Tακτική Παγκύπρια Συνδιάσκεψη.
16.4.2 Kατάθεση ετήσιου Προϋπολογισμού Eσόδων και Eξόδων για το χρόνο που ακολουθεί. Συζήτηση,
τροποποίηση και έγκρισή του.
16.4.3 Συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω σε ειδικά εκπαιδευτικά, συνδικαλιστικά, πολιτιστικά,
οικονομικά και άλλα θέματα τα οποία εγγράφηκαν στην ημερήσια διάταξη, για να απασχολήσουν τη
Συνδιάσκεψη. Θέμα της ημερήσιας διάταξης μπορεί να εγγράψει το Κ.Δ.Σ. με απόφασή
του που λαμβάνεται με πλειοψηφία ή οιοσδήποτε Γενικός Αντιπρόσωπος με επιστολή
του, δεκαπέντε (15) μέρες πριν από την ΠΣΓΑ, προς το Γενικό Γραμματέα του Κ.Δ.Σ. Αν
το Κ.Δ.Σ. απορρίψει την πρόταση του Γενικού Αντιπροσώπου, αυτός έχει δικαίωμα
έφεσης στη Συνδιάσκεψη.

6

16.5

H σύγκληση Tακτικής Παγκύπριας Συνδιάσκεψης γνωστοποιείται γραπτώς το λιγότερο δέκα (10)
μέρες πριν, στους Γραμματείς των Eπαρχιακών Γραφείων και στους Γενικούς Aντιπροσώπους
καθώς και με δημοσίευση σε τρεις (3) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες, που να καθορίζει το
μέρος, την ημερομηνία, την ώρα και την ημερήσια διάταξη.

16.6

Πριν την έναρξη των εργασιών της Παγκύπριας Τακτικής Συνδιάσκεψης ο Γεν.
Γραμματέας παραδίδει σε κάθε Γενικό Αντιπρόσωπο το πρόγραμμα των εργασιών της
ημερήσιας διάταξης μαζί με κάθε γραπτή εισήγηση που κατατέθηκε σ’ αυτόν από οποιονδήποτε
Γενικό Aντιπρόσωπο που ενέγραψε θέμα στην ημερήσια διάταξη.

16.7

Παγκύπρια Συνδιάσκεψη βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τα δύο τρίτα (2/3)
των Γενικών Αντιπροσώπων. Αν δεν σχηματιστεί απαρτία, αναβάλλεται η έναρξη της
Συνδιάσκεψης για μισή ώρα. Μετά το τέλος της μισής ώρας η Συνδιάσκεψη θεωρείται
ότι βρίσκεται σε απαρτία και αρχίζει τις εργασίες της, νοουμένου ότι είναι παρόντες το
ένα δεύτερο (½) των Γενικών Αντιπροσώπων, άλλως αναβάλλεται σε ημερομηνία που
ορίζεται από το Κ.Δ.Σ. όχι πάνω από ένα (1) μήνα, οπότε όσοι αντιπρόσωποι είναι
παρόντες αποτελούν απαρτία. Νοείται ότι σε περιπτώσεις που το απαιτούμενο ποσοστό
των Γενικών Αντιπροσώπων από το Νόμο ή από το παρόν Καταστατικό είναι
μεγαλύτερο, οποιαδήποτε σχετική απόφαση θα είναι άκυρη.

16.8

Έκτακτη Γενική Συνδιάσκεψη, που καλείται μετά από γραπτή αίτηση του ενός τρίτου
(1/3) των Γενικών Αντιπροσώπων ή τριών Επιτροπών των Επαρχιακών Γραφείων που
αντιπροσωπεύουν το λιγότερο το ένα τρίτο (1/3) των Γενικών Αντιπροσώπων (βλέπε
άρθρο 16.1) διαλύεται, και δεν επαναλαμβάνεται, αν δεν παρευρεθούν σ’ αυτή το ένα
τρίτο (1/3) των Γενικών Αντιπροσώπων. Η έκτακτη ΠΣΓΑ συγκαλείται εντός ενός (1)
μηνός.

.
APΘPO 17 - KENTPIKO ΔIOIKHTIKO ΣYMBOYΛIO
17.1

Tο K.Δ.Σ. αποτελείται από είκοσι ένα (21) μέλη, τα οποία αναλογικά κατανέμονται στα
Eπαρχιακά Γραφεία βάσει του αριθμού των μελών του Eπαρχιακού Γραφείου που είναι
εγγεγραμμένα σ’ αυτό κατά την 31η Ιανουαρίου της εκλογικής χρονιάς. Kάθε Eπαρχιακό
Γραφείο θα έχει τουλάχιστον ένα μέλος στο K.Δ.Σ.

17.2

Tο K.Δ.Σ. είναι το εκτελεστικό όργανο της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης των Aντιπροσώπων. Eίναι
υπεύθυνο έναντι της Π.Σ.Γ.A. για την εκτέλεση των αποφάσεών της και την προώθηση της
πολιτικής της Συνδιάσκεψης πάνω στα εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, κοινωνικά, οικονομικά και άλλα
θέματα, την οποία πολιτική χαράσσει η Συνδιάσκεψη στις τακτικές και έκτακτες Συνελεύσεις.

17.3

Για να εκλεγεί ένας μέλος του Kεντρικού Συμβουλίου πρέπει:

17.3.1 Nα έχει εκλεγεί σαν Γενικός Aντιπρόσωπος από τη Συνέλευση του Eπαρχιακού Γραφείου του και να
είναι ταμιακά τακτοποιημένος.
17.3.2 Nα μην είναι μέλος άλλης Συντεχνίας, εκτός Oμοσπονδίας Συντεχνιών.
17.3.3 Να μην έχει εκλεγεί ως μέλος του Κ.Δ.Σ. για τα προηγούμενα έξι (6) συνεχή χρόνια ή τις
προηγούμενες δύο (2) συνεχείς θητείες του Κ.Δ.Σ. έστω και αν η συμμετοχή του στις
δύο (2) συνεχείς θητείες του Κ.Δ.Σ. δεν είναι πλήρης τριετής θητεία.
17.4

Ο Γενικός Γραμματέας μεριμνά για την εκτύπωση κοινού ψηφοδελτίου, στο οποίο αναγράφονται
κατά αλφαβητική σειρά, κατά συνδυασμούς και κατά επαρχίες τα ονόματα των Γενικών
Αντιπροσώπων. Νοείται ότι οι ανεξάρτητοι δεν αναγράφονται στο ψηφοδέλτιο καθότι έχουν εκλεγεί
ως μέλη του Κ.Δ.Σ., αν θα έχουν εξασφαλίσει το εκλογικό μέτρο από τις εκλογές Γενικών
Αντιπροσώπων.

17.4.1 Προεδρείο της Συνδιάσκεψης είναι το Κ.Δ.Σ.
17.4.2 Στη Συνδιάσκεψη που αναγράφεται στην ημερήσια διάταξη θέμα εκλογής Κ.Δ.Σ. το
προεδρείο εκλέγεται από την ίδια τη Συνδιάσκεψη και αποτελείται από Πρόεδρο,
Γραμματεία και τρεις (3) Προέδρους. Το Προεδρείο της Συνδιάσκεψης εξετάζει κατά
πόσο τηρήθηκαν οι διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και καλεί τη Συνδιάσκεψη να
εκλέξει πενταμελή Εφορευτική Επιτροπή, η οποία διενεργεί τις εκλογές.
17.5

Η Εφορευτική Επιτροπή έχει τη γενική εποπτεία στη διεξαγωγή των εκλογών και αποφαίνεται
αμέσως κατά πλειοψηφία για κάθε αμφισβήτηση ή ένσταση που θα της υποβληθεί. Κάθε
συνδυασμός έχει το δικαίωμα να παρακολουθεί το έργο της Εφορευτικής Επιτροπής με
αντιπρόσωπο σαν παρατηρητή.

17.6

Η Εφορευτική Επιτροπή, αφού εκλέξει τον Πρόεδρό της, προχωρεί στη διεξαγωγή των εκλογών για
ανάδειξη των Μελών του Κ.Δ.Σ.
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17.7

Η Εφορευτική Επιτροπή καλεί ονομαστικά τους Γενικούς Αντιπροσώπους κατά επαρχία.
Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής τους δίδει από ένα ψηφοδέλτιο το οποίο φέρει
τη σφραγίδα της Οργάνωσης και τη μονογραφή του. Ο Γενικός Αντιπρόσωπος, αφού
πάρει το ψηφοδέλτιο, αποσύρεται σε ειδικά προκαθορισμένο μέρος για να ψηφίσει. Μετά
την άσκηση του δικαιώματος ψήφου ο Αντιπρόσωπος ρίχνει το ψηφοδέλτιο στην κάλπη
του συνδυασμού στον οποίο ανήκει, για να διασφαλίζεται η μυστικότητα της ψήφου.

17.8

Κάθε Γενικός Αντιπρόσωπος δικαιούται να ψηφίσει από τον συνδυασμό στον οποίο
ανήκει και ο ίδιος από κάθε Επαρχιακό Γραφείο, τόσους όσοι αντιστοιχούν στο
συνδυασμό βάσει του άρθρου 17.12 του Καταστατικού, αριθμός ο οποίος αναγράφεται
στο πάνω μέρος κάθε ψηφοδελτίου για κάθε Επαρχία χωριστά. Την προτίμηση του
υποδηλώνει με σταυρό δίπλα από το όνομα του Γενικού Αντιπροσώπου. Σε περίπτωση
που ο ψηφοφόρος βάζει λιγότερους από τους καθορισμένους σταυρούς το ψηφοδέλτιο
είναι έγκυρο. Σε περίπτωση περισσοτέρων σταυρών προτίμησης σε Συνδυασμό ή
Κίνηση, τότε το ψηφοδέλτιο θεωρείται έγκυρο για το Συνδυασμό ή την Κίνηση, αλλά οι
σταυροί προτίμησης δεν λαμβάνονται υπόψη για τους υποψήφιους Γενικούς
Αντιπροσώπους. Τα ψηφοδέλτια ρίχνονται σε χωριστές κάλπες για κάθε συνδυασμό.

17.9.

Μετά το πέρας της ψηφοφορίας ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής σφραγίζει τις κάλπες οι
οποίες μεταφέρονται με ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής στο χώρο διαλογής και αρχίζει η
καταμέτρηση των ψήφων που πήρε κάθε Γενικός Αντιπρόσωπος.

17.10

Η Εφορευτική Επιτροπή απορρίπτει ως άκυρο κάθε ψηφοδέλτιο:

17.10.1 το οποίο δε φέρει τη σφραγίδα της Οργάνωσης και τη μονογραφή του Πρόεδρου της Εφορευτικής.
17.10.2 το οποίο φέρει οποιοδήποτε γράμμα ή σημείο που φανερώνει την ταυτότητα του εκλογέα.
17.10.3 από το οποίο είναι αδύνατο να εξακριβωθεί η θέληση του εκλογέα.
17.10.4 στο οποίο ο εκλογέας έβαλε σταυρούς προτίμησης σε υποψηφίους διαφόρων συνδυασμών.
17.10.5 Το λευκό ψηφοδέλτιο δεν προσμετράται στα έγκυρα ψηφοδέλτια.
17.11

Η Εφορευτική Επιτροπή όταν λήξει η καταμέτρηση των ψήφων προβαίνει στην ανακήρυξη των
είκοσι ενός (21) μελών του Κ.Δ.Σ με βάση τον αριθμό των ψήφων που πήρε ο κάθε Αντιπρόσωπος
κάθε συνδυασμού.
Σε περίπτωση ισοψηφίας το αποτέλεσμα αποφασίζεται με κλήρωση.

17.12

Κατανομή εδρών Κ.Δ.Σ. στους συνδυασμούς ή σε ανεξάρτητους.

17.12.1 Εκλογικό μέτρο είναι το ακριβές πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση του συνόλου του
αθροίσματος των εγκύρων ψηφοδελτίων πλην των λευκών, κατά τις εκλογές Γενικών
Αντιπροσώπων σε παγκύπρια κλίμακα, με τον αριθμό των εδρών του Κ.Δ.Σ, δηλαδή είκοσι ένα
(21).
17.12.2 Κάθε συνδυασμός παίρνει τόσες έδρες όσες είναι το ακέραιο μέρος του πηλίκου που προκύπτει
από τη διαίρεση του συνολικού αριθμού των ψήφων του συνδυασμού με το εκλογικό μέτρο.
Το δεκαδικό μέρος του πηλίκου χρησιμοποιείται για τη δεύτερη κατανομή.
17.12.3 Αν μετά την κατανομή των εδρών με τον τρόπο που προβλέπεται πιο πάνω παραμένουν αδιάθετες
έδρες, τότε ακολουθεί δεύτερη κατανομή. Στη δεύτερη κατανομή οι αδιάθετες έδρες κατακυρώνονται
στους συνδυασμούς ή ανεξάρτητους υποψηφίους που έχουν το μεγαλύτερο δεκαδικό μέρος.
17.12.4 Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι συνδυασμοί έχουν το ίδιο δεκαδικό μέρος, τότε γίνεται
κλήρωση.
17.12.5 Νοείται ότι ανεξάρτητος υποψήφιος ανακηρύσσεται αυτόματα μέλος του Κ.Δ.Σ. σε περίπτωση που
εξασφαλίζει τόσους τουλάχιστον ψήφους όσο είναι και το εκλογικό μέτρο από την πρώτη κατανομή
ή δεκαδικό υπόλοιπο τέτοιο που να του δίδει έδρα η δεύτερη κατανομή.
17.13

Η Εφορευτική Επιτροπή κατανέμει τις έδρες που πήρε κάθε συνδυασμός βάσει του άρθρου 17.12
στις διάφορες επαρχίες σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος εδαφίου.

17.13.1 Η έδρα των μονοεδρικών επαρχιών κατακυρώνεται στο συνδυασμό που πήρε τους περισσότερους
ψήφους στην αντίστοιχη επαρχία.
Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δυο ή περισσοτέρων συνδυασμών γίνεται κλήρωση.
17.13.2 Για κάθε μια από τις υπόλοιπες επαρχίες υπάρχει εκλογικό μέτρο που είναι το ακριβές πηλίκο που
προκύπτει από τη διαίρεση των ψήφων της επαρχίας με τον αριθμό των εδρών της επαρχίας στο
Κ.Δ.Σ.
Οι ψήφοι της επαρχίας
-------------------------------------------- = Εκλογικό μέτρο επαρχίας
Έδρες της επαρχίας στο Κ.Δ.Σ.
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17.13.3 Σε κάθε συνδυασμό κατακυρώνονται τόσες έδρες στην κάθε επαρχία όσο είναι το ακέραιο μέρος
του πηλίκου που προκύπτει από τη διαίρεση των ψήφων που έλαβε ο συνδυασμός στην επαρχία
με το εκλογικό μέτρο της επαρχίας.
Το δεκαδικό μέρος του πηλίκου χρησιμοποιείται για τη δεύτερη κατανομή.
17.13.4 Αν μετά την εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος εδαφίου οι συνδυασμοί δεν
έχουν συμπληρώσει τις έδρες που δικαιούνται βάσει του άρθρου 17.12 ακολουθεί δεύτερη
κατανομή.
17.13.5 Στη δεύτερη κατανομή οι συνδυασμοί συμπληρώνουν τις έδρες τους με έδρες των επαρχιών που
δεν έχουν κατακυρωθεί σε κανένα συνδυασμό και σε εκείνες τις επαρχίες που διαθέτουν κατά σειρά
το μεγαλύτερο δεκαδικό μέρος.
17.13.6 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ακολουθείται σειρά προτεραιότητας των
συνδυασμών και που είναι αντίστροφη της δύναμης τους σε ψήφους.
17.14

Οι έδρες που κατακυρώθηκαν σε κάποιο συνδυασμό καταλαμβάνονται από τους Γενικούς
Αντιπροσώπους του συνδυασμού όπως προνοείται στο άρθρο 17.11. Οι υπόλοιποι θεωρούνται
επιλαχόντες.

17.15

Αν κάποιος απωλέσει την έδρα του για οποιοδήποτε λόγο, τότε η έδρα αυτή πληρούται με τον
πρώτο επιλαχόντα του ιδίου συνδυασμού.

ΑΡΘΡΟ 18 - ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ Κ.Δ.Σ. ΣΕ ΣΩΜΑ
18.1

Αριθμητική κατανομή των εδρών της Γραμματείας στους συνδυασμούς ή σε ανεξάρτητους.

18.1.1 Εκλογικό μέτρο είναι το ακριβές πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση του συνόλου του
αθροίσματος των έγκυρων ψηφοδελτίων πλην των λευκών, κατά τις εκλογές Γενικών
Αντιπροσώπων σε παγκύπρια κλίμακα, με τον αριθμό των εδρών της Γραμματείας του Κ.Δ.Σ.
δηλαδή επτά (7).
18.1.2 Κάθε συνδυασμός παίρνει τόσες έδρες όσες είναι το ακέραιο μέρος του πηλίκου που προκύπτει
από τη διαίρεση του συνολικού αριθμού των ψήφων του συνδυασμού με το εκλογικό μέτρο.
Το δεκαδικό μέρος του πηλίκου χρησιμοποιείται για τη δεύτερη κατανομή.
18.1.3 Αν μετά την κατανομή των εδρών και τον τρόπο που προβλέπεται πιο πάνω παραμένουν αδιάθετες
έδρες, τότε ακολουθεί δεύτερη κατανομή. Στη δεύτερη κατανομή οι αδιάθετες έδρες κατακυρώνονται
στους συνδυασμούς ή ανεξάρτητους υποψήφιους που έχουν το μεγαλύτερο δεκαδικό μέρος.
18.1.4 Σε περίπτωση που δυο ή περισσότεροι συνδυασμοί έχουν το ίδιο δεκαδικό μέρος, τότε γίνεται
κλήρωση.
18.2

Εκλογή Γραμματείας του Κ.Δ.Σ
Σε πέντε (5) μέρες μετά την εκλογή τους, τα μέλη του Κ.Δ.Σ. συνέρχονται και εκλέγουν μεταξύ τους
με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία, τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα,
Γενικό Ταμία, Οργανωτικό Γραμματέα και Βοηθό Γενικό Γραμματέα και Βοηθό Γενικό Ταμία και οι
υπόλοιποι είναι σύμβουλοι. Σε περίπτωση που κανένας υποψήφιος για τη θέση του Προέδρου δεν
συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Κ.Δ.Σ. τότε επαναλαμβάνεται η
ψηφοφορία μετά από πέντε (5) μέρες με το σύστημα της απόλυτης πλειοψηφίας.
Αν πάλι κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών
του Κ.Δ.Σ. τότε επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία μετά από τρεις μέρες και εκλέγεται αυτός που θα
συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους, αλλά τουλάχιστον πρέπει να έχει πάρει το ένα τρίτο (1/3)
συν ένα των ψήφων του συνόλου των μελών του Κ.Δ.Σ. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία
επαναλαμβάνεται μεταξύ των ισοψηφισάντων και εκλέγεται αυτός που θα πάρει τις περισσότερες
ψήφους. Σε περίπτωση νέας ισοπαλίας γίνεται κλήρωση των ισοψηφισάντων.
Σε περίπτωση που κανένας δεν συγκεντρώνει το ένα τρίτο (1/3) συν ένα ψήφων του Κ.Δ.Σ η
ψηφοφορία επαναλαμβάνεται και εκλέγεται αυτός που θα πάρει τις περισσότερες ψήφους. Σε
περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των ισοψηφισάντων και εκλέγεται
αυτός που θα πάρει τις περισσότερες ψήφους. Αν και πάλι υπάρχει ισοψηφία, τότε γίνεται
κλήρωση μεταξύ των ισοψηφισάντων.
Όταν εκλεγεί ο Πρόεδρος, οι ψηφοφορίες για τις υπόλοιπες θέσεις της Γραμματείας ακολουθούν την
ίδια διαδικασία, όπως προβλέπεται για την εκλογή του Προέδρου, όλες όμως οι ψηφοφορίες
γίνονται στην ίδια συνεδρία.
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ΑΡΘΡΟ 19 - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Κ.Δ.Σ.
19.1

Το Κ.Δ.Σ. είναι το σώμα στο οποίο έχει ανατεθεί η κεντρική διαχείριση των υποθέσεων και η
περιουσία της Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ., που πρέπει να’ ναι γραμμένη στο όνομα της, κρατεί λογαριασμούς και
διευθύνει τις εργασίες της. Δικαιούται το Συμβούλιο να προσλαμβάνει έμμισθο υπάλληλο με την
ονομασία «Ειδικός Γραμματέας» ο οποίος να είναι ειδικός στα οικονομικά ή νομική ή και τα δύο.

19.2

Εκτελεί τις αποφάσεις της Συνδιάσκεψης και χαράσσει τη γενική πολιτική πάνω σε ζητήματα και
αιτήματα με βάση τις αποφάσεις της Συνδιάσκεψης.

19.3

Καταβάλλει κάθε φροντίδα και παίρνει τις αναγκαίες αποφάσεις για την πραγματοποίηση των
σκοπών της Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ. σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Καταστατικού και του Νόμου για
τις Συντεχνίες.

19.4

Καθοδηγεί την εργασία των Επαρχιακών Γραφείων της Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ. και ασκεί έλεγχο σ’ αυτά.

19.5

Συνεδριάζει τακτικά κάθε δυο (2) μήνες, έκτακτα δε όσες φορές ο Πρόεδρος το θεωρήσει αναγκαίο
ή όσες φορές δέκα (10) από τα μέλη του Κ.Δ.Σ. το ζητήσουν με γραπτή αίτηση στον Πρόεδρο. Το
Κ.Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται έντεκα (11) τουλάχιστον
από τα μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία, σε περίπτωση δε ισοψηφίας νικά η
ψήφος του Προέδρου.
Του Κ.Δ.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος και όταν απουσιάζει, ο Αντιπρόεδρος. Αν απουσιάζει και ο
Αντιπρόεδρος προεδρεύει άλλο μέλος της Γραμματείας κατά σειρά ιεραρχίας.

19.6

Συντάσσει τον Προϋπολογισμό της Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ. και εγκρίνει τον Προϋπολογισμό των Επαρχιακών
Γραφείων.

19.7

Καταρτίζει επιτροπές για μελέτη εκπαιδευτικών, επαγγελματικών, ή άλλων ζητημάτων.

19.8

Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης σύμφωνα με τις πρόνοιες του
παρόντος Καταστατικού και με ελεύθερη εκλογή των θεμάτων, που θα υποβάλλονται σ’ αυτό από
μέλη της Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ., μέσω των Επιτροπών των Επαρχιακών Γραφείων ή των Γενικών
Αντιπροσώπων, το λιγότερο ένα (1) μήνα πριν την Παγκύπρια Συνδιάσκεψη.

19.9

Μελετά και αποφασίζει για ζητήματα που υποβάλλονται σ’ αυτό από τις Επιτροπές Γραφείων.

19.10

Γνωστοποιεί γραπτώς στις Επιτροπές Γραφείων και κατατόπιση των μελών τις εισηγήσεις και
αποφάσεις του με ζητήματα γενικής φύσης ή ενδιαφέροντος.

19.11

Αποφασίζει για την ερμηνεία οποιουδήποτε αμφιβόλου σημείου του Καταστατικού, νοουμένου ότι η
τέτοια ερμηνεία δε θ’ αντίκεται σ’ άλλο άρθρο του Καταστατικού ή στο Νόμο για τις Συντεχνίες.

19.12

Κηρύσσει κενή τη θέση οποιουδήποτε μέλους του Κ.Δ.Σ., που παραιτείται, παύεται ή
αδικαιολόγητα απουσιάζει για τρεις (3) κατά σειρά συνεδρίες και καλεί τον πρώτο
επιλαχόντα της Κίνησης ή του Συνδυασμού στη θέση που κενώθηκε.
Αν παραιτηθούν έντεκα (11) και περισσότερα μέλη, τότε ο Πρόεδρος καλεί την
Παγκύπρια Συνδιάσκεψη και υποβάλλεται σ’ αυτή η παραίτηση όλων των μελών και
εκλέγεται νέο Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος Καταστατικού.

19.13

Δικαιούται να συνάψει δάνειο μέχρι €850. Πάνω όμως από το ποσό αυτό χρειάζεται η
απόφαση της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης.

19.14

Η θητεία του Κ.Δ.Σ. είναι τριετής.

ΑΡΘΡΟ 20 - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Τη Γραμματεία αποτελούν: Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Γεν. Ταμίας,
Οργανωτικός Γραμματέας, Β. Γ. Γραμματέας και Β.Γ. Ταμίας. Συνέρχεται όσες φορές είναι
αναγκαίο, ενεργεί σύμφωνα με της οδηγίες του Κ.Δ.Σ. και επιλαμβάνεται θεμάτων επείγουσας
φύσης. Εξουσιοδοτεί την πληρωμή ενταλμάτων μέχρι ποσού €850, πάνω δε απ’ αυτό απαιτείται
η έγκριση του Κ.Δ.Σ. Ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας εκπροσωπούν την Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ. σε
όλες τις σχέσεις της.
Οποιοδήποτε μέλος της Γραμματείας μπορεί να παρίσταται στις επαφές της Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ. με την εργοδοτική
πλευρά.
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ΑΡΘΡΟ 21 - ΠΡΟΕΔΡΟΣ
21.1

Ο Πρόεδρος συγκαλεί μέσω του Γενικού Γραμματέα τις Παγκύπριες Συνδιασκέψεις Αντιπροσώπων,
τακτικές και έκτακτες. Επίσης τις τακτικές ή έκτακτες συνεδρίες του Κ.Δ.Σ. με γραπτή πρόσκληση,
επτά (7) μέρες το λιγότερο πιο πριν, που σ’ αυτή θα ορίζονται τα θέματα, η ημερομηνία, η ώρα κι ο
τόπος της συνεδρίας, εκτός αν πρόκειται για εξαιρετικά έκτακτη περίπτωση.

21.2

Προεδρεύει και κατευθύνει τις εργασίες της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης, των συνεδριών του Κ.Δ.Σ.
και της Γραμματείας.

21.3

Υπογράφει κάθε σοβαρό έγγραφο μαζί με το Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 22 - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο Αντιπρόεδρος βοηθά και αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει, εκτελώντας όλα τα καθήκοντα του
με όλες τις εξουσίες (Προέδρου).

ΑΡΘΡΟ 23 - ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
23.1

Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί βιβλίο Πρακτικών, στο οποίο καταχωρεί τα πρακτικά των συνεδριών
της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης των Αντιπροσώπων, του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου και της
Γραμματείας καθώς και τα, συμφώνως με την απόφασή τους, έγγραφα.

23.2

Διεξάγει την αλληλογραφία και κρατεί πρωτόκολλο των εγγράφων που φτάνουν στην Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ.

23.3

Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο κάθε σοβαρό έγγραφο.

23.4

Κρατεί βιβλίο περιουσίας που δείχνει με λεπτομέρεια τα έπιπλα και γενικά όλη την περιουσία της
Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ. μαζί με την αξία της και είναι υπεύθυνος για τη διατήρησή της.

23.5

Είναι προσωπικά υπεύθυνος για τη φύλαξη των αρχείων, της σφραγίδας και της βιβλιοθήκης της
Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ.

23.6

Αποστέλλει στον Έφορο Συντεχνιών πριν τις 15 του Φεβράρη κάθε χρόνο, οικονομική κατάσταση
εισπράξεων και πληρωμών, εσόδων και εξόδων, που είναι ελεγμένη και τον ισολογισμό της
Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ. και των Επαρχιακών Γραφείων, του προηγούμενου χρόνου. Επίσης γνωστοποιεί
αλλαγή οποιωνδήποτε αξιωματούχων, αλλαγή διεύθυνσης ή τροποποίηση του Καταστατικού μέσα
σε δεκατέσσερις (14) μέρες από την αλλαγή αυτή ή την τροποποίηση.

ΑΡΘΡΟ 24 - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
24.1

Ο Οργανωτικός Γραμματέας τηρεί γενικό Μητρώο Μελών.

24.2

Κρατά κατάλογο των μελών κάθε Επαρχιακού Γραφείου και σε συνεργασία με τα Επαρχιακά
Γραφεία φροντίζει για την εγγραφή όλων των Καθηγητών στην Οργάνωση.

24.3

Καταρτίζει οργανωτικά προγράμματα σύμφωνα με τις αποφάσεις του Κ.Δ.Σ. και της Γραμματείας
και είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση τους. Επισκέπτεται όσες φορές είναι ανάγκη τα Επαρχιακά
Γραφεία για την εξέταση και διευθέτηση τοπικών και άλλων ζητημάτων και την υποβολή εκθέσεων
στη Γραμματεία.

24.4.

Βοηθά και ελέγχει τα Επαρχιακά Γραφεία και οποιοδήποτε άλλο σώμα ή μέλος που έχει
επιφορτιστεί με οργανωτικής φύσης ζητήματα.

24.5

Φροντίζει για την έγκαιρη υποβολή των εγγράφων που απαιτούνται από το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 25 - Β. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας βοηθά γενικά το Γενικό Γραμματέα και τον αναπληρώνει όταν απουσιάζει,
εκτελώντας όλα τα καθήκοντα του με όλες τις εξουσίες.
ΑΡΘΡΟ 26 - ΓΕΝΙΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ
26.1

Ο Γενικός Ταμίας κρατεί βιβλίο ταμείου στο οποίο καταχωρεί τακτικά, με πληρότητα και ακρίβεια,
όλες τις εισπράξεις και πληρωμές που γίνονται για λογαριασμό της Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ. ή των μελών της.

26.2

Διενεργεί την είσπραξη χρημάτων με έκδοση αποδείξεων από διπλότυπα που είναι αριθμημένα
έντυπα και που στο στέλεχός τους μένει αντίγραφο.

26.3

Εκτελεί τις πληρωμές που εγκρίθηκαν από το Κ.Δ.Σ. ή τη Γραμματεία με έκδοση αποδείξεων από
διπλότυπα που είναι αριθμημένα έντυπα και που στο στέλεχός τους μένει αντίγραφο.
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26.4

Κρατεί βιβλίο που δείχνει με λεπτομέρεια όλα τα στελέχη των αποδείξεων, εισπράξεων και
πληρωμών.

26.5

Είναι προσωπικά υπεύθυνος για τα χρήματα που είναι στην κατοχή του και για όλα τα βιβλία και
έγγραφα που χρησιμοποιεί κατά τη διεξαγωγή των καθηκόντων.

26.6.

Καταθέτει σε μια από τις Κυπριακές Τράπεζες, στ’ όνομα της Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ. κάθε ποσό
που υπερβαίνει τα €85 και αποσύρει χρήματα μαζί με τον Πρόεδρο.

26.7

Δίνει λεπτομέρειες για την οικονομική κατάσταση της Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ. στην Παγκύπρια Συνδιάσκεψη,
στο Κ.Δ.Σ., τους ελεγκτές και τον Έφορο Συντεχνιών, οποτεδήποτε αυτό του ζητηθεί.

26.8

Παραδίνει, αν του ζητηθεί μετά τον έλεγχο των λογαριασμών, στο Κ.Δ.Σ. κάθε ποσό, βιβλία και
έγγραφα που είναι στην κατοχή του.

26.9

Για τις εισπράξεις εισφορών ή άλλου ποσού ο Γενικός Ταμίας εκδίδει σχετική απόδειξη,
από αριθμημένο έντυπο διπλότυπο και που στο στέλεχος του μένει αντίγραφο.

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
(Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ.)
Αρ. ................
Έλαβα από τ..... κ.......................................................................
.....................................................................................................
το ποσό των........................................................................... ευρώ
Αριθμ.€...........................
σαν δικαίωμα εγγραφής /εισφορά για ..................
.....................................................................................................
Ημερομηνία..........................
Ο Ταμίας
.......................................

ΑΡΘΡΟ 27 - ΒΟΗΘΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ
27.1

Ο Βοηθός Γενικός Ταμίας βοηθά γενικά τον Ταμία και τον αναπληρώνει όταν απουσιάζει
εκτελώντας όλα τα καθήκοντα του.

27.2

Ζητά λεπτομέρειες για την οικονομική κατάσταση των Επαρχιακών Γραφείων της Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ.

27.3

Μεριμνά για την κανονική είσπραξη των συνδρομών.

ΑΡΘΡΟ 28 - ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
28.1

Ίδρυση Επαρχιακών Γραφείων.
Η Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ. για την καλύτερη λειτουργία της και την πληρέστερη εξυπηρέτηση των
μελών της έχει Επαρχιακά Γραφεία που οι διευθύνσεις τους φαίνονται στο Άρθρο
2.1.1.του Παρόντος Καταστατικού. Η Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ. μπορεί να ιδρύσει Γραφεία μετά
από απόφαση του Κ.Δ.Σ. σ’ οποιαδήποτε πόλη, που θα το θεωρήσει αναγκαίο και αν
υπάρχουν είκοσι (20) και περισσότερα μέλη της Οργάνωσης. Για την ίδρυση τέτοιων
Γραφείων είναι ανάγκη να ειδοποιείται μέσα σε δεκατέσσερις (14) μέρες από την ίδρυση
τους, από το Γενικό Γραμματέα της Οργάνωσης, ο Έφορος Συντεχνιών. Ανάλογα τότε θα
τροποποιείται το άρθρο 2.1.1. του παρόντος Καταστατικού. Η ίδρυση νέων Επαρχιακών
Γραφείων αναστέλλεται μέχρι επίλυσης του Εθνικού Θέματος.

28.2

Συνελεύσεις των Επαρχιακών Γραφείων.
Οι Συνελεύσεις των Επαρχιακών Γραφείων είναι Τακτικές και Έκτακτες.
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28.2.1 Τακτικές: Η Τακτική Συνέλευση του Γραφείου συγκαλείται μια (1) φορά το χρόνο μέσα στο Μάιο σε
ημερομηνία που ορίζεται από την Επιτροπή του Γραφείου σε συνεννόηση με το Γ.Γ. Στην Τακτική
Συνέλευση κύρια θέματα είναι:
28.2.1.1 Λογοδοσία της Επιτροπής από τον Πρόεδρο για τα πεπραγμένα του χρόνου που πέρασε.
28.2.1.2 Εκλογή των Γενικών Αντιπροσώπων οι οποίοι θα αντιπροσωπεύσουν το Γραφείο στην
Παγκύπρια Συνδιάσκεψη των Γενικών Αντιπροσώπων και θα εκλέγουν την Επιτροπή του
Επαρχιακού Γραφείου. Το σύνολο των Γενικών Αντιπροσώπων είναι εκατόν ογδόντα
(180). Η διάρκεια της θητείας τους είναι τριετής. Κατανέμονται στα Επαρχιακά γραφεία
με βάση την αναλογία των μελών κάθε Επαρχιακού γραφείου που είναι εγγεγραμμένοι
την 31η Ιανουαρίου της εκλογικής χρονιάς.
Το αργότερο μέχρι την 30η Απριλίου της εκλογικής χρονιάς αποστέλλεται ενιαίος
κατάλογος κατά αλφαβητική σειρά που θα περιλαμβάνει το ΠΜΠ, ειδικότητα και
Επαρχιακό Γραφείο, ο οποίος αναρτάται σε όλα τα σχολεία της Κύπρου και αναρτάται
στην Ιστοσελίδα της Οργάνωσης, για έλεγχο και υποβολή ενστάσεων. Η προθεσμία
υποβολής ενστάσεων λήγει την 10η Μαΐου της εκλογικής χρονιάς. Κάθε μέλος της
Οργάνωσης έχει δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι εφόσον έχει υποβάλει αίτηση
εγγραφής ως μέλος μέχρι την 30η Απριλίου της εκλογικής χρονιάς. Ο τελικός εκλογικός
κατάλογος, αφού οριστικοποιηθεί από το ΚΔΣ της Οργάνωσης, αναρτάται στα κεντρικά
γραφεία της Οργάνωσης και στην Ιστοσελίδα της Οργάνωσης.
Ο ελάχιστος αριθμός Γενικών Αντιπροσώπων είναι πέντε (5).
28.2.1.3 Αποφάσεις για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Θέμα στην ημερήσια διάταξη μπορεί να εγγράψει η Επιτροπή με απόφαση της λαμβανόμενη με
πλειοψηφία ή οιονδήποτε εγγεγραμμένο μέλος ταμιακώς τακτοποιημένο με επιστολή του προς το
Γραμματέα της Επιτροπής πέντε (5) μέρες πριν από τη Συνέλευση. Η Επιτροπή μπορεί να
απορρίψει την εισήγηση του μέλους αλλά το μέλος έχει δικαίωμα στην περίπτωση αυτή να
εφεσιβάλει την απόρριψη της εισήγησης του από την Επιτροπή της Συνέλευσης του Επαρχιακού
Γραφείου, εφόσον γραπτά υποστηρίζεται από το ένα δέκατο (1/10) των τακτοποιημένων μελών,
τουλάχιστον.
28.2.2 Έκτακτες: Έκτακτη Συνέλευση του Επαρχιακού Γραφείου καλείται από την Επιτροπή, με απόφαση
της λαμβανόμενη κατά πλειοψηφία, ή μετά από γραπτή αίτηση του ενός τετάρτου (1/4) των
ταμιακώς τακτοποιημένων μελών που απευθύνεται στον Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής. Στη
δεύτερη περίπτωση ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να καλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση, μέσα
σε δεκαπέντε (15) μέρες από τη λήψη της αίτησης, για να συζητήσει τα θέματα που αναγράφονται
στην αίτηση. Η Σύγκληση των Συνελεύσεων (Τακτικών ή Εκτάκτων) των Γραφείων πρέπει να
γνωστοποιείται οκτώ (8) μέρες το λιγότερο πιο πριν στα μέλη του Γραφείου, με ανάρτηση
ειδοποίησης στο αγγελτήριο του Γραφείου και με αγγελία σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες
εφημερίδες, που να καθορίζει το μέρος, την ημερομηνία, την ώρα και την ημερήσια διάταξη.
Η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται τα μισά μέλη του Γραφείου και ένα
παραπάνω, που οι συνδρομές τους είναι κανονισμένες. Αν δε σχηματιστεί απαρτία, η Συνέλευση
αναβάλλεται για μισή (1/2) ώρα. Μετά το τέλος της μισής (1/2) ώρας η Συνέλευση θεωρείται ότι
βρίσκεται σε απαρτία και αρχίζει τις εργασίες της. Στην περίπτωση που η Συνέλευση συγκλήθηκε
μετά από γραπτή αίτηση του ενός τετάρτου (1/4) των μελών του Γραφείου, αν δε συγκεντρώσει το
ένα τέταρτο (1/4) των μελών μετά από παρέλευση μισής ώρας, η Συνέλευση δεν αποτελεί απαρτία
και δεν επαναλαμβάνεται. Οι αποφάσεις των Συνελεύσεων λαμβάνονται με πλειοψηφία των μελών
που παρευρίσκονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας νικά η ψήφος του Προεδρεύοντα. Καμιά απόφαση
δεν είναι έγκυρη, αν είναι αντίθετη στις αποφάσεις της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης των
Αντιπροσώπων.
28.3

Εκλογή Γενικών Αντιπροσώπων.

28.3.1 Η εκλογή των Αντιπροσώπων γίνεται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια με απλό αναλογικό
σύστημα, όπως προνοείται πιο κάτω.
28.3.2 Στις εκλογές για την ανάδειξη των Γενικών Αντιπροσώπων μπορούν να λάβουν μέρος
συνδυασμοί ή ανεξάρτητοι υποψήφιοι. Κάθε ανεξάρτητος υποψήφιος θεωρείται ότι
αποτελεί ένα ξεχωριστό συνδυασμό.
Νοείται ότι για να υποβάλει κάποιος υποψηφιότητα, είτε σαν ανεξάρτητος είτε σαν μέλος
συνδυασμού πρέπει να είναι μέλος της Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ., να είναι εγγεγραμμένος στο
Μητρώο μελών του Επαρχιακού Γραφείου που θέλει να αντιπροσωπεύσει, να είναι
ταμιακώς τακτοποιημένος και να έχει υποβάλει γραπτώς υποψηφιότητα στο Γραμματέα
του Γραφείου το λιγότερο οκτώ (8) μέρες πριν από τη Συνέλευση. Για τους υποψηφίους
συνδυασμού κατατίθεται ενιαίος κατάλογος τούτων που πρέπει να συνοδεύεται από
έγγραφη αποδοχή των υποψηφίων. Ο κατάλογος αυτός δεν πρέπει να περιέχει
υποψηφίους περισσότερους από τις προς πλήρωση έδρες.
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28.3.3 Ο Γραμματέας του Γραφείου μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων μεριμνά αμέσως για την
εκτύπωση κοινού ψηφοδελτίου στο οποίο αναγράφονται οι συνδυασμοί κατά αλφαβητική σειρά. Οι
ανεξάρτητοι τοποθετούνται μετά τους συνδυασμούς πάλι κατά αλφαβητική σειρά.
28.3.4 Η συνέλευση του Γραφείου εκλέγει πέντε (5) από τα μέλη της, τα οποία δεν είναι υποψήφιοι, σαν
Εφορευτική Επιτροπή, η οποία αφού εκλέξει τον Πρόεδρο της προχωρεί στη διεξαγωγή των
εκλογών για την ανάδειξη των Γενικών Αντιπροσώπων. Η Εφορευτική Επιτροπή έχει τη γενική
εποπτεία στη διεξαγωγή των εκλογών και αποφαίνεται αμέσως κατά πλειοψηφία για κάθε
αμφισβήτηση ή ένσταση που θα της υποβληθεί. Κάθε συνδυασμός ή ανεξάρτητος υποψήφιος έχει
το δικαίωμα να παρακολουθεί το έργο της Εφορευτικής Επιτροπής με αντιπρόσωπο σαν
παρατηρητή.
28.3.5 Μετά την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής ο Γραμματέας της απερχόμενης Επιτροπής παραδίδει
στον Πρόεδρο της το Μητρώο μελών του Γραφείου. Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής με
βάση το Μητρώο μελών δίδει σε κάθε μέλος που έχει δικαίωμα ψήφου από ένα ψηφοδέλτιο το
οποίο φέρει τη σφραγίδα του Γραφείου και τη μονογραφή του Προέδρου της Εφορευτικής
Επιτροπής.
28.3.6 Ο κάθε ψηφοφόρος αφού πάρει το ψηφοδέλτιο από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής αποσύρεται σε
ειδικά προκαθορισμένο μέρος για ψηφίσει. Δικαιούται να ψηφίσει, είτε συνδυασμό είτε ένα (1)
ανεξάρτητο, τοποθετώντας ένα (1) σταυρό στο τετράγωνο που υπάρχει κάτω από το συνδυασμό
της προτίμησης του. Παράλληλα έχει το δικαίωμα να εκδηλώσει την προτίμηση υπέρ ορισμένου
υποψηφίου ή υποψηφίων του συνδυασμού της εκλογής του βάζοντας στο ψηφοδέλτιο και δίπλα
από το όνομα του υποψηφίου ή των υποψηφίων της προτίμησης του σταυρό προτίμησης με την
προϋπόθεση ότι ο συνολικός αριθμός των σταυρών που βάζει στους υποψηφίους κάποιου
συνδυασμού να μην υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των προς πλήρωση
εδρών. Αν το υπόλοιπο είναι 2, τότε ο ψηφοφόρος δικαιούται ακόμα ένα (1) σταυρό προτίμησης.
Νοείται ότι εάν ο ψηφοφόρος κατά λάθος βάλει σταυρούς προτίμησης περισσότερους από εκείνους
που προβλέπεται πιο πάνω, τότε το ψηφοδέλτιο αυτό δε θεωρείται άκυρο αλλά η ψήφος
κατακυρώνεται στο συνδυασμό και σε κανένα υποψήφιο του. Το αυτό γίνεται και στην περίπτωση
που ο σταυρός τοποθετείται στο συνδυασμό και σε κανένα υποψήφιο.
Νοείται περαιτέρω ότι ο ψηφοφόρος δε δικαιούται να ψηφίσει συνδυασμό και ανεξάρτητο ή
περισσότερους από ένα ανεξάρτητο ή υποψηφίους διαφόρων συνδυασμών. Για τους σκοπούς του
παρόντος Καταστατικού μεμονωμένος ανεξάρτητος θεωρείται ότι αποτελεί συνδυασμό, ομάδα δε
ανεξάρτητων που κατέρχεται στις εκλογές σαν ομάδα αποτελεί βεβαίως συνδυασμό. Μετά την
άσκηση του δικαιώματος ψήφου ο ψηφοφόρος ρίχνει το ψηφοδέλτιο στην κάλπη.
28.3.7 Μετά το πέρας της ψηφοφορίας ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής σφραγίζει τις κάλπες οι
οποίες μεταφέρονται με την ευθύνη της Εφορευτικής στο χώρο της διαλογής των ψήφων, όπου
αφού ανοιχθούν στην παρουσία και των αντιπροσώπων των συνδυασμών και ανεξάρτητων
υποψηφίων, αρχίζει η καταμέτρηση των ψήφων που πήρε κάθε συνδυασμός ή κάθε ανεξάρτητος
υποψήφιος.
28.3.8 Η Εφορευτική Επιτροπή απορρίπτει σαν άκυρο κάθε ψηφοδέλτιο:
28.3.8.1 το οποίο δε φέρει τη σφραγίδα του Γραφείου και την μονογραφή του Προέδρου της Εφορευτικής,
28.3.8.2 το οποίο φέρει οποιοδήποτε γράμμα ή σημείο που φανερώνει την ταυτότητα του εκλογέα,
28.3.8.3 από το οποίο είναι αδύνατο να εξακριβωθεί η θέληση του εκλογέα,
28.3.8.4 στο οποίο ο εκλογέας έβαλε σταυρούς προτίμησης σε υποψήφιους διαφόρων συνδυασμών.
28.3.9 Η Εφορευτική Επιτροπή όταν λήξει η καταμέτρηση των ψήφων και έχει τα αποτελέσματα, προβαίνει
στην ανακήρυξη των επιτυχόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
28.3.9.1 Για το σκοπό αυτό το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων διαιρείται δια του αριθμού των εδρών. Το
ακριβές πηλίκο που βρίσκεται με τη διαίρεση αυτή αποτελεί το εκλογικό μέτρο.
Κάθε συνδυασμός παίρνει τόσες έδρες όσες είναι το ακέραιο μέρος του πηλίκου που προκύπτει
από τη διαίρεση του συνολικού αριθμού των ψήφων του συνδυασμού με το εκλογικό μέτρο. Το
δεκαδικό μέρος του πηλίκου χρησιμοποιείται για τη δεύτερη κατανομή.
Νοείται ότι όσον αφορά τον ανεξάρτητο υποψήφιο αυτός καταλαμβάνει έδρα αν ο αριθμός των
ψήφων που πήρε είναι τουλάχιστον ίσος του εκλογικού μέτρου.
28.3.9.2 Οι παραχωρούμενες με τον πιο πάνω τρόπο έδρες σε κάποιο συνδυασμό καταλαμβάνονται από
τους υποψηφίους τούτου οι οποίοι έχουν κατά σειρά τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Σε
περίπτωση ισοψηφίας δύο (2) ή περισσότερων υποψηφίων του ιδίου συνδυασμού γίνεται κλήρωση
μεταξύ των ισοψηφισάντων.
28.3.9.3 Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ ανεξαρτήτων γίνεται κλήρωση μεταξύ τους αν πρόκειται κάποιος
από αυτούς να κερδίσει έδρα.
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28.3.9.4 Αν μετά την κατανομή των εδρών με τον τρόπο που προβλέπεται πιο πάνω παραμένουν αδιάθετες
έδρες, τότε ακολουθεί δεύτερη κατανομή και τις παίρνουν οι συνδυασμοί ή ανεξάρτητοι που
παρουσιάζουν το μεγαλύτερο δεκαδικό μέρος.
28.3.9.5 Στην περίπτωση που μεταξύ συνδυασμών ή ανεξάρτητων υπάρχει ισοψηφία στο υπόλοιπο, γίνεται
και πάλι κλήρωση.
28.3.10 Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν υπερβαίνουν τις προς πλήρωση κενές έδρες τότε δε
διεξάγονται εκλογές αλλά ανακηρύσσονται από το Γραμματέα του Γραφείου ως επιτυχόντες όλοι οι
υποψήφιοι.
28.3.11 Αντιπρόσωπος υποβάλλει την παραίτηση του στον Πρόεδρο του Επαρχιακού Γραφείου.
Αν κάποιος Αντιπρόσωπος απωλέσει την έδρα του για οποιοδήποτε λόγο, τότε η έδρα αυτή
πληρούται με τον υποψήφιο του ιδίου συνδυασμού που συγκέντρωσε τους περισσότερους
σταυρούς προτίμησης. Νοείται ότι αν κενούται έδρα ανεξάρτητου αντιπροσώπου, τότε την έδρα
κερδίζει ο συνδυασμός ή ο ανεξάρτητος που έχει το μεγαλύτερο αδιάθετο υπόλοιπο.
28.4

Επιτροπή Επαρχιακού Γραφείου.

28.4.1 Η Επιτροπή του Επαρχιακού Γραφείου αποτελείται από πέντε (5) μέλη, αν ο αριθμός των
αντιπροσώπων του ειρημένου γραφείου δεν υπερβαίνει τους δέκα (10) και από επτά (7) μέλη, αν ο
αριθμός των αντιπροσώπων του Γραφείου υπερβαίνει τους δέκα (10).
28.4.2 Ο πλειοψηφήσας του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού καλεί τους Γενικούς Αντιπροσώπους
Επαρχιακού Γραφείου για την εκλογή Επαρχιακής Επιτροπής μέσα σε πέντε (5) μέρες.
28.4.3 Η Επαρχιακή επιτροπή εκλέγεται με το πιο κάτω σύστημα:
28.4.3.1 Εκλογικό μέτρο είναι το ακριβές πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση του συνόλου του
αθροίσματος των εγκύρων ψηφοδελτίων πλην των λευκών, κατά τις εκλογές Γενικών
Αντιπροσώπων σε κλίμακα Επαρχιακού Γραφείου, με τον αριθμό των μελών που ορίζει το
Καταστατικό για κάθε Επιτροπή Επαρχιακού Γραφείου.
28.4.3.2 Κάθε συνδυασμός παίρνει τόσες έδρες στην Επιτροπή Επαρχιακού Γραφείου, όσες είναι το ακέραιο
μέρος του πηλίκου που προκύπτει από τη διαίρεση του συνολικού αριθμού των ψήφων του
συνδυασμού με το εκλογικό μέτρο.
Το δεκαδικό μέρος του πηλίκου χρησιμοποιείται για τη δεύτερη κατανομή.
28.4.3.3 Αν μετά την κατανομή των εδρών με τον τρόπο που προβλέπεται πιο πάνω παραμένουν αδιάθετες
έδρες, τότε ακολουθεί δεύτερη κατανομή. Στη δεύτερη κατανομή οι αδιάθετες έδρες κατακυρώνονται
στους συνδυασμούς ή ανεξάρτητους υποψηφίους που έχουν το μεγαλύτερο δεκαδικό μέρος.
28.4.3.4 Σε περίπτωση που δυο (2) ή περισσότεροι συνδυασμοί έχουν το ίδιο δεκαδικό μέρος, τότε γίνεται
κλήρωση.
28.4.4 Εκλέγεται τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, που δε θα είναι υποψήφιοι για μέλη της Επαρχιακής
Επιτροπής.
28.4.4.1 Η Εφορευτική Επιτροπή καλεί ονομαστικά τους Αντιπροσώπους κατά συνδυασμό. Ο Πρόεδρος της
Εφορευτικής Επιτροπής τους δίδει από ένα ψηφοδέλτιο το οποίο φέρει τη σφραγίδα της
Οργάνωσης και τη μονογραφή του. Ο αντιπρόσωπος, αφού πάρει το ψηφοδέλτιο αποσύρεται σε
ειδικά προκαθορισμένο μέρος για να ψηφίσει. Μετά την άσκηση του δικαιώματος ψήφου ο
αντιπρόσωπος ρίχνει το ψηφοδέλτιο στην κάλπη του συνδυασμού στον οποίο ανήκει.
Κάθε αντιπρόσωπος δικαιούται να ψηφίσει από το συνδυασμό στον οποίο ανήκει ο ίδιος, τόσους
όσοι αντιστοιχούν στο συνδυασμό βάσει της παραγράφου 28.4.3.2 του παρόντος άρθρου του
Καταστατικού. Την προτίμηση του υποδηλώνει με σταυρό δίπλα από το όνομα του Γενικού
Αντιπρόσωπου. Σε περίπτωση που ο ψηφοφόρος βάζει λιγότερους από τους καθορισμένους
σταυρούς το ψηφοδέλτιο είναι έγκυρο. Σε περίπτωση περισσότερων σταυρών είναι έγκυροι οι
πρώτοι κατά σειρά σταυροί που αντιστοιχούν στον αριθμό που έπρεπε να χρησιμοποιηθεί. Τα
ψηφοδέλτια ρίχνονται σε χωριστές κάλπες για κάθε συνδυασμό.
28.4.4.2 Μετά το πέρας της ψηφοφορίας ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής σφραγίζει τις κάλπες οι
οποίες μεταφέρονται με ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής στο χώρο διαλογής και αρχίζει η
καταμέτρηση των ψήφων που πήρε κάθε Γενικός Αντιπρόσωπος. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται
κλήρωση.
28.4.5 Μετά την εκλογή τους τα μέλη της Επιτροπής Γραφείου συνέρχονται και εκλέγουν μεταξύ τους, και
μέσα σε πέντε (5) μέρες από την εκλογή τους, Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία. Οι
υπόλοιποι θα είναι Σύμβουλοι.
28.4.6 Η Επιτροπή του Επαρχιακού Γραφείου.
28.4.6.1 Διαχειρίζεται τις υποθέσεις του Γραφείου, κρατεί λογαριασμούς και διευθύνει τις εργασίες του,
σύμφωνα με τις οδηγίες του Κ.Δ.Σ. Εκτελεί τις αποφάσεις της Π.Σ.Γ.Α., του Κ.Δ.Σ. και της
Συνέλευσης του Γραφείου.
28.4.6.2 Συντάσσει τον προϋπολογισμό των εξόδων του Γραφείου και τον υποβάλλει στο Κ.Δ.Σ. για έγκριση.
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28.4.6.3 Καταρτίζει Επιτροπές για μελέτη εκπαιδευτικών ή επαγγελματικών ζητημάτων.
28.4.6.4 Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των Συνελεύσεων σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος
Καταστατικού και τις οδηγίες του Κ.Δ.Σ.
28.4.6.5 Συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα, έκτακτα όσες φορές ο Πρόεδρος το θεωρήσει αναγκαίο ή όσες
φορές η πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής το ζητήσει.
28.4.6.6 Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρευρίσκονται πάνω από τα μισά μέλη της Επιτροπής.
28.4.6.7 Μέλος της Επιτροπής του Επαρχιακού Γραφείου υποβάλλει την παραίτηση του στον Πρόεδρο του
Επαρχιακού Γραφείου.
28.4.6.8

Κηρύσσει κενή τη θέση οποιουδήποτε μέλους της Επιτροπής που παραιτείται, παύεται ή
αδικαιολόγητα απουσιάζει για τρεις (3) τακτικές κατά σειρά συνεδρίες και την πληρώνει
βάσει του άρθρου 19.12

28.4.6.9 Αν παραιτηθούν πάνω από τα μισά μέλη της Επιτροπής ταυτόχρονα, τότε ο Πρόεδρος καλεί τους
Γεν. Αντιπροσώπους του Γραφείου και εκλέγουν νέα επιτροπή με βάση το άρθρο 28.4.3.
28.4.6.10 Η θητεία της Επιτροπής είναι για τρία (3) χρόνια. Οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής μπορεί να
παυθεί μετά από απόφαση της Επαρχιακής Συνέλευσης για αναρμοδιότητα, αμέλεια καθήκοντος ή
άλλο σοβαρό λόγο.
28.4.6.11 Αν παραιτηθούν πιο πολλοί από τους μισούς Αντιπροσώπους του Γραφείου ταυτόχρονα, τότε ο
Πρόεδρος της Επιτροπής καλεί έκτακτη Συνέλευση του Γραφείου για ανάδειξη νέων
Αντιπροσώπων.
28.4.7 Πρόεδρος Επαρχιακού Γραφείου.
Ο Πρόεδρος συγκαλεί μέσω του Γραμματέα τις τακτικές και έκτακτες συνελεύσεις του Γραφείου.
Επίσης συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες συνεδρίες της Επιτροπής με γραπτή πρόσκληση πέντε
(5) μέρες πιο πριν, εκτός όταν πρόκειται για εξαιρετικές περιπτώσεις. Στην πρόσκληση ορίζεται η
ημερομηνία, η ώρα, ο τόπος και τα θέματα της συνεδρίας και κατατοπίζει τη Γραμματεία της
Οργάνωσης. Προεδρεύει και κατευθύνει τις εργασίες των Συνελεύσεων του Γραφείου και των
συνεδριών της επιτροπής του Γραφείου. Εξουσιοδοτεί την πληρωμή ως το ποσό των €35 μετά από
απόφασης της επιτροπής, όμως πάνω από το ποσό αυτό απαιτείται η έγκριση της Γραμματείας της
Οργάνωσης. Εκπροσωπεί με το Γραμματέα και τον Ταμία το Γραφείο του. Υπογράφει με το
Γραμματέα κάθε έγγραφο του Γραφείου του.
28.4.8 Γραμματέας Επαρχιακού Γραφείου.
Ο Γραμματέας του Επαρχιακού Γραφείου τηρεί οποιαδήποτε βιβλία που είναι αναγκαία για το
Γραφείο του, εκτελεί όλα τα καθήκοντα και έχει τις ίδιες εξουσίες και ευθύνες σχετικά με το Γραφείο
του, όπως ο Γενικός Γραμματέας και που αναφέρεται στο άρθρο 23 (1.2.3.4.) του παρόντος
Καταστατικού. Αποστέλλει αντίγραφο των πρακτικών των Συνελεύσεων του Γραφείου και των
συνεδριών της Οργάνωσης. Αποστέλλει το μητρώο των μελών του Γραφείου του στο Κ.Δ.Σ.
δεκαπέντε (15) μέρες πριν την συνέλευση του Γραφείου του. Υπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε
έγγραφο του Γραφείου του.
28.4.9 Ταμίας Επαρχιακού Γραφείου.
Ο Ταμίας τηρεί βιβλία, διενεργεί όλες τις εισπράξεις, εκτελεί όλες τις πληρωμές και τα καθήκοντα
του σύμφωνα με τις οδηγίες του Γενικού Ταμία και της Γραμματείας της Οργάνωσης. Καταθέτει στο
όνομα της Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ. σε μια από τις Κυπριακές Τράπεζες κάθε ποσό που ξεπερνά τα €43. Δίνει
λεπτομέρειες για την οικονομική κατάσταση του Γραφείου του στην επιτροπή του Γραφείου του, στη
συνέλευση του Γραφείου του, στους ελεγκτές και στο Κ.Δ.Σ. οποτεδήποτε του το ζητηθεί. Παραδίνει,
αν του το ζητηθεί, στο Γεν. Ταμία κάθε ποσό, βιβλία και έγγραφα που είναι στην κατοχή του. Για τις
εισπράξεις ο Ταμίας του Γραφείου εκδίδει απόδειξη σύμφωνα με τον πιο κάτω τύπο.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
(Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ.)
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ..............................
Αρ. ............................
Έλαβα από τ...... κ. .........................................
.......................................
το ποσό των ................................. ευρώ
Αριθμ.€ ...................
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σαν δικαίωμα εγγραφής/συνδρομής/εισφοράς για ...............
.....................................
Ημερομηνία .............
Ο Ταμίας
...................
Ο Ταμίας βοηθά το Γεν. Ταμία στο έργο του και είναι υπόλογος σ’ αυτόν για τις πράξεις του.
28.4.10 Διάλυση Επαρχιακού Γραφείου.
Ένα Επαρχιακό Γραφείο διαλύεται μετά από απόφαση του Κ.Δ.Σ. Επίσης διαλύεται, αν τα μέλη του
Γραφείου είναι κάτω από δεκαεννέα (19). Σε περίπτωση διάλυσης του ο Γεν. Γραμματέας ειδοποιεί
τον Έφορο Συντεχνιών μέσα σε δεκατέσσερις (14) μέρες.
28.4.11 Σφραγίδα.
Κάθε Επαρχιακό Γραφείο έχει τη δική του σφραγίδα που είναι η ίδια με εκείνη της Οργάνωσης, με
την προσθήκη μόνο του ονόματος του Γραφείου.
Άρθρο 29 - ΠΑΥΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ
Οποιοδήποτε μέλος του Κ.Δ.Σ. μπορεί να παυθεί μετά από απόφαση του Κ.Δ.Σ. ή της Παγκύπριας
Συνδιάσκεψης για αναρμοδιότητα, αμέλεια καθήκοντος ή άλλο σοβαρό λόγο.
29.1

Με απόφαση τουλάχιστον δεκατριών (13) μελών του Κ.Δ.Σ. μπορεί να αποφασισθεί Έκτακτη
Παγκύπρια Συνδιάσκεψη των Γενικών Αντιπροσώπων με αποκλειστικό σκοπό την απόφαση για
πρόωρες εκλογές.
Η Έκτακτη Π.Σ.Γ.Α συγκαλείται σε είκοσι μία (21) μέρες μετά την απόφαση του Κ.Δ.Σ.
Η Έκτακτη Π.Σ.Γ.Α. αποφασίζει με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών πέμπτων (3/5) του συνόλου
των Γενικών Αντιπροσώπων και με μυστική ψηφοφορία για πρόωρες εκλογές, οι οποίες διεξάγονται
σε σαράντα πέντε (45) μέρες μετά την απόφαση της Π.Σ.Γ.Α. και ακολουθείται η διαδικασία που
προβλέπει το Καταστατικό για τις κανονικές εκλογές.
Αν οι εκλογές γίνουν μετά την 1η Οκτωβρίου του τελευταίου χρόνου της θητείας του Κ.Δ.Σ και όλων
των Γενικών Αντιπροσώπων τότε η θητεία των εκλελεγμένων ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας
του απερχόμενου Κ.Δ.Σ. και των Γενικών Αντιπροσώπων και για μια νέα πλήρη θητεία.
Την ευθύνη των εκλογών έχει το απερχόμενο Κ.Δ.Σ. και τα απερχόμενα Επαρχιακά Γραφεία.

ΑΡΘΡΟ 30 - ΕΛΕΓΚΤΕΣ
Το Κ.Δ.Σ. διορίζει ένα ή δυο προσοντούχους ελεγκτές, που δεν πρέπει να είναι μέλη της Ο.ΕΛ.Μ.Ε.Κ., για
έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ. και των Επαρχιακών Γραφείων της για την περίοδο
που τελειώνει στις 31 του Δεκέμβρη κάθε χρόνο. Οι ελεγκτές αυτοί ετοιμάζουν έκθεση για την οικονομική
κατάσταση της Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ. για το κάθε Κ.Δ.Σ. Έλεγχος των βιβλίων γίνεται και όταν παραιτηθεί
οποιοσδήποτε ταμίας της Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ. Οι ελεγκτές πρέπει να τύχουν της έγκρισης του Εφόρου Συντεχνιών.
ΑΡΘΡΟ 31 - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ
Οποιοδήποτε μέλος ή πρόσωπο που έχει συμφέρον στα κεφάλαια της Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ. μπορεί μετά από
γραπτή αίτηση στο Γεν. Γραμματέα ή το Γραμματέα του Επαρχιακού Γραφείου, ανάλογα με την περίπτωση
να εξετάσει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της. Οποιοδήποτε μέλος μπορεί μετά από γραπτή αίτηση στο
Γραμματέα του Επαρχιακού Γραφείου ή το Γεν. Γραμματέα της Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ. να εξετάσεις το Μητρώο των
μελών.
ΑΡΘΡΟ 32 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Το παρόν Καταστατικό μπορεί εκτός από τα άρθρα 2.1 και 2.1.1 που μπορούν να τροποποιηθούν
από το Κ.Δ.Σ. κατ’ απόλυτη πλειοψηφία, ως προς την αλλαγή της Διεύθυνσης εντός της πόλης
που προνοεί το Καταστατικό, να τροποποιηθεί, ακυρωθεί, επαυξηθεί ή αντικατασταθεί μετά από
απόφαση της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης των Αντιπροσώπων που συγκαλείται γι’ αυτό το σκοπό
και μόνο και σε πλειοψηφία του μισού του όλου αριθμού των Γεν. Αντιπροσώπων που έχουν
δικαίωμα ψήφου με μυστική ψηφοφορία. Καταστατική ΠΣΓΑ συγκαλείται από τον Πρόεδρο και
τον Γενικό Γραμματέα μετά από απόφαση του Κ.Δ.Σ.
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ΑΡΘΡΟ 33 – ΑΠΕΡΓΙΕΣ
33.1

Για απεργιακό ή άλλο μέτρο που έχει διάρκεια μέχρι μια εργάσιμη ημέρα, αποφασίζει το Κ.Δ.Σ. με
πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του με μυστική ψηφοφορία.

33.2

Για απεργιακά ή άλλα μέτρα, που έχουν διάρκεια μέχρι πέντε (5) συνεχόμενες εργάσιμες μέρες και
αφορούν το σύνολο των μελών της ΟΕΛΜΕΚ, αποφασίζει το Κ.Δ.Σ. με μυστική ψηφοφορία και με
πλειοψηφία του ενός δευτέρου (½) του συνόλου των μελών του εφόσον προηγουμένως υπάρχει
σχετική απόφαση και εξουσιοδότηση για το συγκεκριμένο θέμα από την ΠΣΓΑ.

33.3

Για απεργιακά ή άλλα μέτρα, που έχουν μεγαλύτερη διάρκεια από τα προβλεπόμενο στο 33.2 και
αφορούν το σύνολο των μελών της ΟΕΛΜΕΚ, αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία με πλειοψηφία
δύο τρίτων (2/3) των παρόντων μελών της ειδικά συγκληθείσας για το σκοπό αυτό ΠΣΓΑ.

33.4

Σε περίπτωση μη επίλυσης διαφοράς ή σοβαρού προβλήματος που αφορά ένα Επαρχιακό Γραφείο
απεργιακά μέτρα μπορούν να αποφασιστούν από την Επαρχιακή Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία
των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων μελών με μυστική ψηφοφορία, μέτρα, τα οποία θα πρέπει να
εγκριθούν από το Κ.Δ.Σ.

33.5

Σε περίπτωση μη επίλυσης διαφοράς ή σοβαρού προβλήματος που αφορά το σύνολο των μελών
Συνδέσμου της ΟΕΛΜΕΚ, με απόφαση του Κ.Δ.Σ. της Οργάνωσης, το ζήτημα θα τεθεί σε Έκτακτες
Συνελεύσεις των μελών του Συνδέσμου, τα οποίο μπορούν να εισηγηθούν τη λήψη μέτρων, μετά
από μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία του ενός δευτέρου (½) του συνολικού αριθμού των
μελών του επηρεαζόμενου Συνδέσμου. Για να πραγματοποιηθεί η πιο πάνω απόφαση χρειάζεται
και η τελική έγκριση του Κ.Δ.Σ.

33.6.

Σε περίπτωση διαφοράς ή σοβαρού προβλήματος οι συνεδρίες του Κ.Δ.Σ. καθώς και
οποιεσδήποτε Επαρχιακές Τοπικές ή Παγκύπριες Συνελεύσεις συγκαλούνται χωρίς τον
περιορισμό από τα χρονικά πλαίσια που προβλέπει το παρόν Καταστατικό. Οποιαδήποτε
απόφαση για απεργία πρέπει να εγκριθεί από το Κ.Δ.Σ. σύμφωνα με το Νόμο για τις
Συντεχνίες. (Νόμος για τις Συντεχνίες: παράγραφος 14(δ), πρώτο παράρτημα).

ΑΡΘΡΟ 34 - ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
Ζητήματα εκλογής ή παύσης αξιωματούχων, αντιπροσώπων ή επιτροπών, αλλαγής επωνυμίας της
Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ., συγχώνευσης της με άλλη Συντεχνία, ίδρυσης ή προσχώρησης σε Ομοσπονδία ή
Συνομοσπονδία, επιβολής αναγκαστικών εισφορών, τροποποίησης του Καταστατικού, απεργίας μελών που
επηρεάζονται από εργατική διαφορά και που υπόκειται στην έγκριση του Κ.Δ.Σ. και διάλυσης της
Ο.ΕΛ.Μ.Ε.Κ., αποφασίζονται με μυστική ψηφοφορία. Όλα τα άλλα ζητήματα αποφασίζονται με ανάταση των
χεριών εκτός αν το ένα τρίτο (1/3) των μελών που παρευρίσκονται ζητήσει να γίνει μυστική ψηφοφορία.
ΑΡΘΡΟ 35 - ΔΙΑΛΥΣΗ
Η Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ. διαλύεται όταν ο αριθμός των μελών μειωθεί σε δεκαεννέα (19). Επίσης μετά από απόφαση
της Παγκύπριας Συνέλευσης που συνέρχεται ειδικά γι’ αυτό, με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του όλου
αριθμού των μελών της Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ. που έχουν δικαίωμα ψήφου σε μυστική ψηφοφορία και νοουμένου ότι
ο ολικός αριθμός των διαφωνούντων μελών δεν υπερβαίνει τους είκοσι (20).
Σε περίπτωση διάλυσης, αφού εξοφληθούν όλες οι υποχρεώσεις που ανελήφθησαν νομικά στο όνομά της,
το υπόλοιπο περιέρχεται στην Αρχιεπισκοπή Κύπρου, για να διατεθεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
ΑΡΘΡΟ 36 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΤΗΣ ΟΕΛΜΕΚ
36.1

Στα πλαίσια της ΟΕΛΜΕΚ και του παρόντος Καταστατικού της, λειτουργούν Σύνδεσμοι κατά
ειδικότητα. Τα Καταστατικά των Συνδέσμων δεν πρέπει να αντιστρατεύονται τις πρόνοιες του
Καταστατικού της ΟΕΛΜΕΚ. Σε περίπτωση διαφοράς υπερισχύουν οι πρόνοιες του Καταστατικού
της ΟΕΛΜΕΚ.

36.2

Στην επωνυμία των Συνδέσμων απαραίτητα θα πρέπει να υπάρχει και η λέξη «ΟΕΛΜΕΚ».

36.3

Κύριος σκοπός των Συνδέσμων είναι να συμβουλεύουν τα όργανα της ΟΕΛΜΕΚ για θέματα που
αφορούν τις επιμέρους ειδικότητες.

36.4

Για να δημιουργηθεί Σύνδεσμος θα πρέπει να έχει εγγεγραμμένα τουλάχιστον είκοσι ένα (21) μέλη,
τα οποία είναι μέλη της ΟΕΛΜΕΚ.

36.5

Οι εκλογές για την ανάδειξη των Διοικητικών Συμβουλίων των Συνδέσμων, προκηρύσσονται από
την Γραμματεία της ΟΕΛΜΕΚ σε συνεννόηση με τα Διοικητικά Συμβούλια των Συνδέσμων
δεκαπέντε (15) τουλάχιστον μέρες προηγουμένως από την ημέρα διεξαγωγής της εκλογής.
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36.6

Το Καταστατικό εκάστου Συνδέσμου θα πρέπει να προβλέπει την καταβολή ετήσιας συνδρομής
από τα μέλη του. Ανώτατο ποσό της συνδρομής δεν μπορεί να είναι πέραν των €17 (δεκαεπτά)
ευρώ ετησίως. Το ποσό αυτό θα εισπράττεται με απόφαση του Κ.Δ.Σ. μετά από σχετική γραπτή
εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου εκάστου Συνδέσμου. Στο τέλος εκάστου οικονομικού έτους οι
Σύνδεσμοι υποχρεούνται να αποστέλλουν στο Κ.Δ.Σ. της Οργάνωσης, τους οικονομικούς τους
ισολογισμούς.

ΑΡΘΡΟ 37- ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
37.1

Η Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ. έχει σφραγίδα κυκλικού σχήματος που φέρει στο μέσο την Αθηνά και γύρω
συντμημένα την επιγραφή της Οργάνωσης Ελλήνων Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Κύπρου
«Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ.».

37.2

Άγνοια του παρόντος Καταστατικού δε γίνεται δεκτή για την παράβασή του.

37.3

Το παρόν Καταστατικό αναρτάται στην Ιστοσελίδα της ΟΕΛΜΕΚ

37.4

Η Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ. ιδρύθηκε στις 29 του Νιόβρη 1953, διευρύνθηκε και πήρε επαγγελματικό
χαρακτήρα με βάση το Νόμο για τις Συντεχνίες στις 3 του Απρίλη 1960. Το παρόν Καταστατικό
τροποποιήθηκε από Παγκύπριες Συνελεύσεις στις 11.11.1969, 11.6.1977, 2.5.1979, 31.5.1980,
10.2.1981, 24.3.1983, 16.4.1983 και 21.2.1985, 21.11.1989, 20.6.1990, 7.12.1990, 3.3.1993,
22.6.1994, 2.6.1995.

37.5

Για όσο χρόνο διαρκεί η έκρυθμη κατάσταση, οι Συνταξιούχοι καθηγητές δικαιούνται να καλύπτονται
από την Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ. για σκοπούς στέγασης.

37.6

Στα πλαίσια της Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ. και του παρόντος Καταστατικού της λειτουργούν κλαδικοί Σύνδεσμοι
που έχουν πανομοιότυπους εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας τους. Στους εσωτερικούς
κανονισμούς καθορίζονται οι σχέσεις των κλαδικών Συνδέσμων με την Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ.

37.7

Ασχέτως οποιασδήποτε πρόνοιας του Καταστατικού σχετικά με την κατανομή των εδρών του Κ.Δ.Σ.
στις επαρχίες, για τις εκλογές του 1983 ο αριθμός των μελών βάσει του οποίου υπολογίζονται, θα
είναι εκείνος που παρουσιάζεται στους εγκεκριμένους από το Κ.Δ.Σ. εκλογικούς καταλόγους την
28.4.1983.

37.8

Οι έννοιες Συνδυασμός ή Κίνηση για το παρόν Καταστατικό θεωρούνται ταυτόσημες.
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