KATAΣTATIKO TOY KYΠPIAKOY OMIΛOY EKΠAI∆EYTIKHΣ
∆IOIKHΣHΣ (Κ.Ο.Ε.∆.)

1. ONOMA KAI E∆PA TOY OMIΛOY
Tο όνοµα του Oµίλου είναι «Kυπριακός Όµιλος Eκπαιδευτικής ∆ιοίκησης
(Κ.Ο.Ε.∆.)» και η έδρα του είναι η Λευκωσία.

2. ΣKOΠOI KAI ΣΤOXOI
Σκοποί και στόχοι του Oµίλου είναι οι εξής:
2.1. Nα προαγάγει την εκπαιδευτική διοίκηση στην Kύπρο και να ενθαρρύνει την
έρευνα στον τοµέα αυτό.
2.2. Nα αποτελεί για όλους τους ενδιαφεροµένους βήµα συζήτησης νέων
προσεγγίσεων αναφορικά µε την εκπαιδευτική διοίκηση.
2.3. Nα διευκολύνει τη διάθεση των γνώσεων που έχουν σχέση µε την έρευνα, την
κατάρτιση και την πρακτική εφαρµογή στην εκπαιδευτική διοίκηση.
2.4. Nα συνδέει τη θεωρία µε την πράξη στον τοµέα της εκπαιδευτικής διοίκησης
ενθαρρύνοντας την αποτελεσµατική συνεργασία όσων ασχολούνται µε τη
διδασκαλία και την έρευνα στην εκπαιδευτική διοίκηση µε αυτούς που την
εφαρµόζουν στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και στις υπηρεσίες.
2.5. Nα τηρεί στενή επαφή µε άλλους – σχετικούς µε την εκπαίδευση –
οργανισµούς της Kύπρου και ιδιαίτερα µε εκείνους που εκπροσωπούν:
2.5.1. Όσους ασκούν διοικητικό έργο
2.5.2. Tις κυβερνητικές υπηρεσίες.
2.6. Nα τηρεί επαφή µε παρόµοιους οργανισµούς άλλων χωρών και ιδίως των
χωρών της Kοινοπολιτείας.
2.7. Nα καλλιεργεί υψηλά επίπεδα ανάµεσα στο διοικητικό εκπαιδευτικό
προσωπικό της Kύπρου στον τοµέα της µελέτης και εφαρµογής της
εκπαιδευτικής διοίκησης.
2.8. Nα επιτυγχάνει υψηλά επίπεδα αναφορικά µε την κατάρτιση εκπαιδευτικού
διοικητικού προσωπικού.
2.9. Nα διευκολύνει την ανταλλαγή εκπαιδευτικών που ασχολούνται µε το
διοικητικό έργο, µεταξύ των χωρών του Kοινοπολιτειακού Συµβουλίου
Eκπαιδευτικής ∆ιεύθυνσης και ∆ιοίκησης (CCEAM), µέσα από την ισότητα
των δύο φύλων.
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3. MEΛH
Tα µέλη του Oµίλου διακρίνονται σε:
3.1. Eπίτιµα µέλη
O τίτλος αυτός απονέµεται από τη Γενική Συνέλευση του Oµίλου, µετά από
απλή πλειοψηφία και αφού προηγηθεί σχετική πρόταση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου.
3.2. Πλήρη µέλη
3.2.1. Για να γίνει κανείς πλήρες µέλος πρέπει να έχει σπουδές σχετικές µε την
εκπαίδευση.
3.2.2. Oποιοσδήποτε επιθυµεί να γίνει µέλος του Oµίλου υποβάλλει αίτηση στο
∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο τη µελετά και αποφασίζει µε απόλυτη
πλειοψηφία.
3.2.3. Oποιοδήποτε µέλος του Oµίλου µπορεί να παραιτηθεί, αφού ειδοποιήσει
γραπτώς το γραµµατέα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αναφορικά µε την
πρόθεσή του αυτή.
3.2.4. Tο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Oµίλου µπορεί, µε πέντε (5) ψήφους από τις
επτά (7), να αποφασίζει την αποβολή οποιουδήποτε µέλους το οποίο:
α) ∆εν πληρώνει τις συνδροµές του για δύο (2) συνεχή χρόνια.
β) Ή/και ενεργεί ενάντια στα συµφέροντα του Oµίλου.
3.2.5. Όλα τα πλήρη µέλη του Oµίλου θα έχουν το δικαίωµα του εκλέγειν και
εκλέγεσθαι στις εκλογές για την ανάδειξη νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου
νοουµένου ότι έχουν τακτοποιήσει τις ταµειακές τους υποχρεώσεις.

4. ΩΦEΛHMATA MEΛΩN
4.1. O Όµιλος είναι συνδεδεµένος µε το Koινοπολιτειακό Συµβούλιο
Eκπαιδευτικής ∆ιεύθυνσης και ∆ιοίκησης (CCEAM) και ως εκ τούτου τα µέλη
του γίνονται αυτόµατα και µέλη του πιο πάνω Συµβουλίου.
4.2. Tα µέλη θα έχουν στη διάθεσή τους όλες τις εκδόσεις τόσο του CCEAΜ όσο
και των άλλων αδελφών Oµίλων ανάλογα µε τη συνδροµή που πληρώνουν.
4.3. Tα µέλη θα έχουν στη διάθεσή τους το Ενηµερωτικό ∆ελτίο που κατά καιρούς
θα εκδίδεται από τον Όµιλο και το οποίο θα περιέχει πληροφορίες πάνω σε
θέµατα εκπαιδευτικής διοίκησης, τόσο τοπικού όσο και διεθνούς
ενδιαφέροντος.
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4.4. Tα µέλη µπορούν να χρησιµοποιούν τον Όµιλο ως βήµα για παρουσίαση και
συζήτηση προβληµάτων σχετικών µε την εκπαιδευτική διοίκηση.

5. ΠOPOI TOY OMIΛOY
Oι οικονοµικοί πόροι του Oµίλου προέρχονται από:
5.1. Tις συνδροµές των µελών, όπως αυτές καθορίζονται από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο.
5.2. Eισφορές, χορηγίες και άλλες µορφές εισοδήµατος που εξασφαλίζει ο Όµιλος.

6. EΛEΓKTEΣ
Οι λογαριασµοί του Οµίλου δίνονται για έλεγχο σε εγκεκριµένο λογιστικό οίκο. Η
έκθεση των ανεξάρτητων ελεγκτών υποβάλλεται κάθε φορά για ενηµέρωση της
Γενικής Συνέλευσης των µελών του Οµίλου.

7. ∆IOIKHTIKO ΣYMBOYΛIO
H Γενική Συνέλευση, η οποία συνέρχεται κάθε τρία χρόνια, εκλέγει επταµελές
∆ιοικητικό Συµβούλιο του Oµίλου. Tα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγουν
µεταξύ τους τον Πρόεδρο, τον Aντιπρόεδρο, το Γραµµατέα και τον Tαµία. Στο
∆ιοικητικό Συµβούλιο εκπροσωπούνται και τα δύο φύλα.

8. KAΘHKONTA TOY ΠPOE∆POY
8.1. O Πρόεδρος εκπροσωπεί τον Όµιλο σε όλες τις επίσηµες εµφανίσεις του, καθώς
και στις σχέσεις του µε άλλους Oµίλους και άτοµα.
8.2. O Πρόεδρος συγκαλεί τις συνεδρίες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της
Γενικής Συνέλευσης, στις οποίες προεδρεύει.
8.3. O Πρόεδρος υπογράφει κάθε έγγραφο του Oµίλου και γενικά περιβάλλεται µε
τις εξουσίες, τις δυνατότητες και τις υποχρεώσεις, οι οποίες είναι µέσα στα
πλαίσια των προνοιών του Nόµου, του Kαταστατικού του Oµίλου και των
αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

9. KAΘHKONTA TOY ANTIΠPOE∆POY
9.1. O Aντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει.
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10. KAΘHKONTA TOY ΓPAMMATEA
10.1. O Γραµµατέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριών.
10.2. ∆ιεξάγει την αλληλογραφία του Oµίλου.
10.3. Tηρεί τα αρχεία του Oµίλου.

11. KAΘHKONTA TOY TAMIA
11.1. O Tαµίας εισπράττει τις συνδροµές των µελών, τις εισφορές και άλλα
έσοδα του Oµίλου έναντι αποδείξεων.
11.2. Aναλαµβάνει τις πληρωµές του Oµίλου.
11.3. Tηρεί βιβλίο εσόδων και εξόδων και υποβάλλει ισολογισµό στη Γενική
Συνέλευση του Oµίλου.
11.4. Για πληρωµή ποσού πέραν των διακόσιων Ευρώ (€200) χρειάζεται η έγκριση
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

12. ΣYNE∆PIEΣ TOY ∆IOIKHTIKOΥ ΣYMBOYΛIOY TOY OMIΛOY
12.1. Tο ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει κανονικά ανά δίµηνο και έκτακτα
όποτε κρίνεται αναγκαίο.
12.2. Στις συνεδρίες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Oµίλου τέσσερα (4) µέλη,
µεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή/και ο Γραµµατέας, αποτελούν απαρτία.

13. ΠAPOYΣIEΣ
13.1. Tα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αναµένεται να παρακολουθούν όλες τις
κανονικές συνεδρίες του.
13.2. Σε περίπτωση που µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου απουσιάζει
αδικαιολόγητα από τρεις (3) τακτικές συνεδρίες, εκπίπτει από το αξίωµά του
και το αναλαµβάνει ο πρώτος επιλαχών.

14. ΓENIKEΣ ΣYNEΛEYΣEIΣ
14.1

H Tακτική Γενική Συνέλευση γίνεται κάθε τρία χρόνια το µήνα Φεβρουάριο.

14.2

Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται µε απόφαση της πλειοψηφίας
των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ή αν το ζητήσουν τουλάχιστον τα
2/3 των µελών του Οµίλου.
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14.3

Για να θεωρηθεί ότι υπάρχει απαρτία στις Γενικές Συνελεύσεις, θα πρέπει να
παρίστανται τα 2/3 των µελών του Oµίλου και για τη λήψη αποφάσεων
απαιτείται η απλή πλειοψηφία των ψηφιζόντων. Αν σε οποιαδήποτε
συνέλευση δεν υπάρχει απαρτία στην καθορισµένη ώρα, τότε όσα µέλη είναι
παρόντα, µετά από παρέλευση µισής ώρας, θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία.

15. TPOΠOΠOIHΣEIΣ KATAΣTATIKOΎ
Tροποποίηση οποιουδήποτε άρθρου του Kαταστατικού µπορεί να γίνει στη διάρκεια
Γενικής Συνέλευσης και αφού εξασφαλιστεί πλειοψηφία που να αντιπροσωπεύει τα
3/4 των παρόντων µελών του Oµίλου.

16. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΟΜΙΛΟΥ
Σε σχέση µε το άρθρο 8.1 η εκπροσώπηση του Οµίλου, όταν αυτή περιλαµβάνει
περισσότερα από ένα άτοµα, τότε εκπροσωπούνται και τα δύο φύλα.

17. EYΘYNH ENANTI TOY NOMOY
Tόσο έναντι του Nόµου όσο και για τις συνήθεις συναλλαγές, υπεύθυνο είναι το
∆ιοικητικό Συµβούλιο του Oµίλου.

18. ∆IAΛYΣH TOY OMIΛOY
18.1. Σε περίπτωση διάλυσης του Oµίλου η περιουσία του παραχωρείται στο
Ίδρυµα «Ραδιοµαραθώνιος».
18.2. O Όµιλος διαλύεται όταν τα µέλη του είναι λιγότερα από 20.
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