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Άρθρο 1ο:ΕΠΩΝΥΜΙΑ.
Η επωνυμία της Κίνησης είναι ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΑΛΞΗ ΔΑΣΚΑΛΩΝ /
ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ, θα αναφέρεται δε πιο κάτω ως “η ΠΑΔΕΔ - ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ” ή ως
“ η Κίνηση”.

Άρθρο 2ο: ΕΔΡΑ.
Έδρα της ΠΑΔΕΔ - ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ - ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ είναι η Λευκωσία.
Η ΠΑΔΕΔ - ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ - ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ έχει Επαρχιακά Γραφεία στα ακόλουθα κέντρα, όπου
εδρεύουν οι Επαρχιακές Επιτροπές και όπου κατά κανόνα συγκαλούνται όλες οι συνεδριάσεις,
συγκεντρώσεις και συνελεύσεις για τους σκοπούς της Κίνησης και των Επαρχιακών της
Γραφείων:
Λευκωσία, Λεμεσός, Αμμόχωστος, Λάρνακα, Πάφος, Κερύνεια, Μόρφου.
Σημ. Τα εκτοπισμένα Επαρχιακά Γραφεία θα στεγάζονται προσωρινά στα γραφεία των μη
εκτοπισμένων Επαρχιακών Γραφείων, εκτός αν προτιμούν να κάνουν άλλες διευθετήσεις. Η έδρα
των εκτοπισμένων Επαρχιακών Γραφείων καθορίζεται από τα ίδια, ύστερα από συνεννόηση με
το Διοικητικό Συμβούλιο .

Άρθρο 3ο: ΣΦΡΑΓΙΔΑ .
Η σφραγίδα της Κίνησης είναι κυκλική με το ένα ημικύκλιο σε σχήμα δάφνης και το άλλο
σχηματίζεται με μικρά αστέρια. Στον εσωτερικό κύκλο φέρει ως έμβλημα τη θεά Αθηνά και
αναγράφει : ΠΑΔΕΔ - ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ – ΚΥΠΡΟΣ 1981.
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Άρθρο 4ο: ΣΚΟΠΟΙ:
Οι σκοποί της ΠΑΔΕΔ - ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ είναι οι εξής :
Η συμβολή στον αγώνα για εθνική δικαίωση της πατρίδας μας και απελευθέρωση των
κατεχομένων εδαφών μας.
Η διατήρηση και ενίσχυση της Παιδείας μας στα πλαίσια που επιβάλλουν οι ιστορικές μας
καταβολές, η Ελληνορθόδοξη μας παράδοση και η Ελληνική μας ταυτότητα.
Η εξύψωση του κύρους, του γοήτρου και της επιρροής του δασκάλου στην κυπριακή κοινωνία.
Η επικράτηση, με την εξασφάλιση και την ενιαία εφαρμογή κατάλληλης εκπαιδευτικής νομοθεσίας
και την υιοθέτηση διαφανών διαδικασιών, της αξιοκρατίας, της ισοπολιτείας, της ισονομίας και
της δικαιοσύνης για όλους τους δασκάλους.
Η μελέτη και η ανάλυση των εκπαιδευτικών, των συνδικαλιστικών, των κοινωνικών και εθνικών
προβλημάτων και η υποβολή σχετικών εισηγήσεων με στόχο την καλύτερη δυνατή συμβολή
της Κίνησης στην αντιμετώπισή τους .
Η ενίσχυση και προαγωγή των εθνικών και θρησκευτικών ιδεωδών των μελών της, καθώς
επίσης και η προαγωγή της κοινωνικότητας και της πνευματικότητάς τους με τη διοργάνωση
εκπαιδευτικών συνεδρίων, εκδρομών, θεατρικών παραστάσεων, συναυλιών, δεξιώσεων,
χορών, αθλοπαιδιών ή άλλων εκδηλώσεων και μέσων.
Η προώθηση του ευρωπαϊκού ιδεώδους και των σύγχρονων τάσεων
σύστημα .

στο εκπαιδευτικό μας

Η διεκδίκηση με δημοκρατικές διαδικασίες της εξουσίας της ΠΟΕΔ και του Συνεργατικού
Ταμιευτηρίου Δασκάλων.
Η συμβολή, ώστε η ΠΑΔΕΔ - ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ, να γίνει θεματοφύλακας των δικαίων των
δασκάλων και πρωτοπόρος σε εθνικές πολιτιστικές και συνδικαλιστικές εκδηλώσεις.
Άρθρο 5ο: ΜΕΣΑ.
Η ένταξη στην ΠΑΔΕΔ - ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ όσο το δυνατό περισσότερων δασκάλων και
νηπιαγωγών.
Η διοργάνωση εκπαιδευτικών ερευνών, εκπαιδευτικών συνεδρίων, εκδρομών, διαλέξεων,
γιορτών, παραστάσεων, συναυλιών, δεξιώσεων και άλλων εκδηλώσεων.
Η έκδοση εκπαιδευτικού περιοδικού, δελτίου, βιβλίου, εφημερίδας, οικοσελίδας στο Διαδίκτυο ή
άλλου ενημερωτικού υλικού.
Η δημιουργία επιτροπών μελέτης συνδικαλιστικών, εκπαιδευτικών, κοινωνικών, εθνικών και
άλλων θεμάτων.
Η ανάμιξη και συμμετοχή σ’ οποιαδήποτε ζητήματα επαγγελματικής, συνδικαλιστικής ,
κοινωνικής και εθνικής φύσης.
Η σύνδεση με άλλους φορείς, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, οι οποίοι προάγουν
τους ίδιους στόχους και σκοπούς .
Η ανάπτυξη σχέσεων με άλλες εκπαιδευτικές ομάδες του εσωτερικού και του εξωτερικού.
Η εκπροσώπησή της σ’ οποιαδήποτε σώματα , επιτροπές και άλλους οργανισμούς που
προάγουν τους ίδιους στόχους και σκοπούς .
H κατάρτιση στελεχών με την ίδρυση και λειτουργία σχολής στελεχών ή με τη συνεργασία άλλων
συνδικαλιστικών φορέων.
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Άρθρο 6ο: ΜΕΛΗ.
Τακτικά μέλη : Μπορούν να εγγραφούν όλοι οι εν ενεργεία Έλληνες δάσκαλοι και νηπιαγωγοί ή
δάσκαλοι και νηπιαγωγοί των θρησκευτικών ομάδων που υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας
και Πολιτισμού.
Η αίτηση για εγγραφή κάποιου ως τακτικού μέλους υποβάλλεται προς την Επιτροπή του
Επαρχιακού Γραφείου της περιοχής στην οποία υπηρετεί ο αιτητής, η οποία και έχει δικαίωμα
να τη δεχτεί ή να την απορρίψει δικαιολογώντας την απόφασή της. Σε περίπτωση έγκρισης της
αίτησης ο αιτητής ειδοποιείται γραπτώς και γίνεται μέλος από τη στιγμή που θα καταβάλει
συνδρομή για το τρέχον σχολικό έτος.Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησής του ο αιτητής έχει
δικαίωμα να εφεσιβάλει την απόφαση στο Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου η απόφαση είναι
τελεσίδικη.
Μη τακτικά μέλη : Θεωρούνται όλοι οι δάσκαλοι και νηπιαγωγοί που, είτε αφυπηρέτησαν , είτε
μεταπήδησαν σε άλλη υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, νοουμένου ότι κατά
το χρόνο της αφυπηρέτησης ή της μεταπήδησης ήταν τακτικά μέλη της Κίνησης.
Τα μη τακτικά μέλη δεν καταβάλλουν οποιαδήποτε συνδρομή.
Τα μη τακτικά μέλη δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Για τις εκλογές στο ΣΤΔΚ
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26.
Τα μη τακτικά μέλη μπορούν να παρίστανται στις Επαρχιακές Συνελεύσεις με δικαίωμα λόγου
αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Τα μη τακτικά μέλη μπορούν να υποβάλλουν εισηγήσεις για μελέτη από τα όργανα της Κίνησης.
Τα μη τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε οποιεσδήποτε επιτροπές λειτουργούν υπό
την εποπτεία της Κίνησης.
Συνδεδεμένα μέλη. Μπορούν να εγγραφούν οι φοιτητές της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του
Πανεπιστημίου Κύπρου και οι φοιτητές των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δασκάλων και
Νηπιαγωγών των Ελλαδικών Πανεπιστημίων.
Τα συνδεδεμένα μέλη δεν καταβάλλουν οποιαδήποτε συνδρομή.
Τα συνδεδεμένα μέλη πρέπει να εκπροσωπούνται σε όλα τα Διοικητικά Όργανα της Κίνησης με
πλήρη δικαιώματα.
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Άρθρο 7ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ .
Κάθε μέλος, εκτός αν προνοείται διαφορετικά από το Καταστατικό, δικαιούται :
Να εκλέγει και να εκλέγεται.
Να ασκεί άμεσο εσωτερικό έλεγχο και κριτική στα διοικητικά όργανα της Κίνησης κατά τις
συνεδρίες των διοικητικών οργάνων και έμμεσο έλεγχο απευθυνόμενο με γραπτό σημείωμα ή
προφορικά στα αρμόδια όργανα της Κίνησης.
Να ενημερώνεται για την ετήσια οικονομική κατάσταση της Κίνησης.
Να υποβάλλει θέματα για μελέτη από τα αρμόδια όργανα της Κίνησης.
Να υποβάλλει εισηγήσεις στα όργανα της Κίνησης.
Να τυγχάνει ηθικής και οικονομικής ενίσχυσης από την Κίνηση.
Να παραιτηθεί από την Κίνηση. Η παραίτηση υποβάλλεται με γραπτή δήλωση προς το Διοικητικό
Συμβούλιο, το οποίο είναι και αρμόδιο να αποφασίσει εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.
Νοείται ότι μέλος που παραιτήθηκε από την υση της Κίνησης.
Να καταβάλλει τακτικά τη συνδρομή του . Η συνδρομή εισπράττεται έναντι διπλοτύπου απόδειξης
για ολόκληρο το οικονομικό έτος, που στη προκειμένη περίπτωση είναι το ίδιο με το σχολικό
έτος ή με άλλες διαδικασίες που το Δ/Σ αποφασίζει. Αν το μέλος καθυστερεί να καταβάλει τη
συνδρομή του μέχρι το Δεκέμβρη, ειδοποιείται με γραπτή επιστολή από τον Επαρχιακό Ταμία.
Αν μέχρι το τέλος Απριλίου δεν καταβάλει τη συνδρομή που οφείλει, το μέλος διαγράφεται με
απόφαση της Επαρχιακής Επιτροπής, η οποία κοινοποιείται στο Δ/Σ.
Να αποφεύγει εκδηλώσεις αντίθετες των αποφάσεων της Κίνησης.
Να ψηφίζει τους υποψηφίους της Κίνησης σε κάθε εκλογή.
Να συμμετέχει ενεργά στις εκδηλώσεις της Κίνησης.
Να αποφεύγει ενέργειες που μειώνουν την Κίνηση .
Άρθρο 8ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ :
Κάθε μέλος έχει υποχρέωση :
Να συμμορφώνεται προς τις διατάξεις του καταστατικού και να εφαρμόζει και να προωθεί τις
αποφάσεις, τις απόψεις, τις θέσεις και γενικά τη γραμμή της ΠΑΔΕΔ - ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ.
Να εργάζεται για προαγωγή των σκοπών και επιδιώξεων καθώς επίσης και για την ενότητα και
ενίσχυση της Κίνησης.
Να καταβάλλει τακτικά τη συνδρομή του . Η συνδρομή εισπράττεται έναντι διπλοτύπου απόδειξης
για ολόκληρο το οικονομικό έτος, που στη προκειμένη περίπτωση είναι το ίδιο με το σχολικό
έτος ή με άλλες διαδικασίες που το Δ/Σ αποφασίζει. Αν το μέλος καθυστερεί να καταβάλει τη
συνδρομή του μέχρι το Δεκέμβρη, ειδοποιείται με γραπτή επιστολή από τον Επαρχιακό Ταμία.
Αν μέχρι το τέλος Απριλίου δεν καταβάλει τη συνδρομή που οφείλει, το μέλος διαγράφεται με
απόφαση της Επαρχιακής Επιτροπής, η οποία κοινοποιείται στο Δ/Σ.
Να αποφεύγει εκδηλώσεις αντίθετες των αποφάσεων της Κίνησης.
Να ψηφίζει τους υποψηφίους της Κίνησης σε κάθε εκλογή.
Να συμμετέχει ενεργά στις εκδηλώσεις της Κίνησης.
Να αποφεύγει ενέργειες που μειώνουν την Κίνηση .
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Άρθρο 9ο: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ .
Διαγραφή μέλους μπορεί να γίνει :
Ύστερα από γραπτή αίτηση του μέλους .
Ύστερα από απόφαση της Επαρχιακής Επιτροπής με βάση το άρθρο 8.3 του καταστατικού.
Σε περίπτωση που το μέλος αποχωρεί από το επάγγελμα.
Όταν το μέλος αποβιώσει .
Στη περίπτωση της παραγράφου 9.1. το μέλος δικαιούται να επαναγγραφεί μετά παρέλευση ενός
έτους από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής του.
Στην περίπτωση της παραγράφου 9.2. το μέλος μπορεί να επαναγγραφεί,
τακτοποιήσει τις οφειλόμενες συνδρομές του.

αφού πρώτα

Άρθρο 10ο: ΠΟΡΟΙ :
Οι πόροι της ΠΑΔΕΔ - ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ είναι τακτικοί και έκτακτοι .
Τακτικοί είναι οι προερχόμενοι από :
Την ετήσια συνδρομή των τακτικών μελών, που ορίζεται από το ΔΣ.
Το προϊόν από την έκδοση περιοδικού και άλλων εκδόσεων.
2 Έκτακτοι είναι οι πόροι από τυχόν δωρεές, συνεισφορές , κληροδοτήματα, προϊόντα
εκδηλώσεων και κάθε άλλο έκτακτο έσοδο, που νόμιμα περιέρχεται στην Κίνηση .
Άρθρο 11ο: ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΔΕΔ - ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ.
Στις σχέσεις της με τους τρίτους η Κίνηση εκπροσωπείται:
Σε παγκύπριο επίπεδο με μέλη της Γραμματείας.
Σε επαρχιακό επίπεδο με μέλη της Επαρχιακής Επιτροπής .

Άρθρο 12ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ.
Η ΠΑΔΕΔ - ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ δεσμεύεται:
Όσον αφορά τη διεξαγωγή αλληλογραφίας, με την υπογραφή του Προέδρου ή του Αναπληρωτή
Προέδρου και του Γ.Γραμματέα.
Όσον αφορά τις πληρωμές, με την υπογραφή του Προέδρου ή του Αναπληρωτή Προέδρου και
του Γ. Ταμία.
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Άρθρο 13ο: ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ.
Όλη η περιουσία της ΠΑΔΕΔ - ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ, κινητή και ακίνητη, είναι γραμμένη στο όνομά της
και είναι κάτω από την ευθύνη του Δ/Σ.
Τα ονόματα και τα δείγματα των υπογραφών του Προέδρου, του Αναπληρωτή Προέδρου και του
Γενικού Ταμία της Κίνησης θα αποστέλλονται προς την τράπεζα ή το ταμιευτήριο όπου
κατατίθενται τα κεφάλαια της Κίνησης και θα συνοδεύονται με οδηγίες σύμφωνα με τις οποίες
θα πληρώνονται επιταγές ή εντάλματα από τους λογαριασμούς της Κίνησης.
Άρθρο 14ο: ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ .
Για την καλύτερη λειτουργία της και την πληρέστερη εξυπηρέτηση των μελών της η ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ έχει Επαρχιακά Γραφεία.
Κάθε Επαρχιακό Γραφείο έχει τη δική του σφραγίδα που είναι η ίδια με εκείνη της Κίνησης, με την
προσθήκη μόνο του ονόματος της Επαρχίας όπου λειτουργεί το Γραφείο.
Τα Επαρχιακά Γραφεία διοικούνται από Επαρχιακές Επιτροπές στις οποίες συμμετέχουν
αναλογικά Διευθυντές, Β.Διευθυντές, Δάσκαλοι, Νηπιαγωγοί, Δ/λοι Ειδικής Εκπαίδευσης.
Τα Επαρχιακά Γραφεία συντηρούνται με εισφορές του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις
ανάγκες του κάθε Γραφείου, όπως αυτές υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Τα Εκτοπισμένα Γραφεία μπορούν να λειτουργούν παραρτήματα σε όλες τις περιοχές όπου
διαβιοί ικανός αριθμός μελών και φίλων. Νοείται ότι τέτοια γραφεία ενεργούν σε πλήρη
συντονισμό και αγαστή συνεργασία με τα τοπικά Επαρχιακά Γραφεία.
Τα παραρτήματα των Εκτοπισμένων Γραφείων σε ό,τι αφορά τα τοπικά θέματα συνεργάζονται
πλήρως με τα τοπικά Επαρχιακά Γραφεία. ( Συστήνουν κοινούς φορείς , διοργανώνουν κοινές
εκδηλώσεις, συνεργάζονται κατά τις εκλογές και γενικά τους παραχωρούνται όλες οι δυνατές
διευκολύνσεις).
Άρθρο 15ο: ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΙΕΡΑΡΧΙΑ .
Τα διοικητικά όργανα της ΠΑΔΕΔ - ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ είναι τα πιο κάτω:
To Παγκύπριο Συνέδριο.
To Ανώτατο Συμβούλιο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο.
Η Εκτελεστική Γραμματεία ή Γραμματεία.
Η Επαρχιακή Συνέλευση.
Η Επαρχιακή Επιτροπή.

10
Άρθρο 16ο: ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ .
Α. Το Παγκύπριο Συνέδριο είναι το κυρίαρχο Σώμα της ΠΑΔΕΔ - ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ. Διακρίνεται σε
τακτικό, έκτακτο ή/ και καταστατικό και αποφασίζει για κάθε ζήτημα που δεν είναι αντίθετο με το
παρόν καταστατικό και το καταστατικό της ΠΟΕΔ. Συγκροτείται από:
Όλους τους υποψήφιους Γ.Α. της Κίνησης κατά τις εκλογές της ΠΟΕΔ.
Τα μέλη των Επαρχιακών Επιτροπών της Κίνησης.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κίνησης.
Όσους διετέλεσαν μέλη της Γραμματείας της ΠΟΕΔ και της Γραμματείας της ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ κατά την αμέσως προηγούμενη περίοδο.

Β. Το τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο συνέρχεται τον Οκτώβριο που ακολουθεί τις εκλογές της
ΠΟΕΔ. Μπορεί να είναι διήμερο:
Η ημερομηνία σύγκλησής του ορίζεται από το Δ/Σ ή τη Γραμματεία.
Συγκαλείται από το Γενικό Γραμματέα δέκα τουλάχιστο μέρες προηγουμένως,
γραπτά και διά του τύπου.

προφορικά ή

Προεδρεύεται από τον Πρόεδρο της Κίνησης εκτός από τις περιπτώσεις εκλογής μελών της
Κίνησης στη Γραμματεία της ΠΟΕΔ ή της εκλογής της Κεντρικής Γραμματείας της Κίνησης
όπου ακολουθούνται οι διατάξεις του άρθρου 24. Το Προεδρείο συμπληρώνουν τέσσερα άλλα
πρόσωπα που ορίζονται από αυτό, τα οποία δεν πρέπει να είναι αξιωματούχοι και δεν
προτίθενται να διεκδικήσουν οποιοδήποτε αξίωμα στην περίπτωση που το συνέδριο είναι
εκλογικό.

Στο τακτικό Π.Σ. κύρια θέματα είναι :
Μέρος Α.
Λογοδοσία του Προέδρου.
Σημείωση 1.
Νοείται το άτομο που διετέλεσε Πρόεδρος την προηγούμενη τριετία και όχι ο Πρόεδρος που
εκλέχτηκε με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 16.10.
4.2. Λογοδοσία του Γ. Ταμία.
Σημείωση 1.
Η λογοδοσία του Προέδρου να μην υπερβαίνει τα 15 λεπτά.
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Οικονομική έκθεση της προηγούμενης τριετίας. (Γίνεται από την ελεγκτική επιτροπή).
Έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου.
Διευκρινιστικές ερωτήσεις.
Κριτική λογοδοσιών.
Εισηγήσεις για βελτίωση της λειτουργικότητας και της αποτελεσματικότητας της Κίνησης.
Συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω σε ειδικά εκπαιδευτικά , επαγγελματικά, συνδικαλιστικά,
πολιτιστικά, οικονομικά, κοινωνικά κ.ά. θέματα που εγγράφηκαν στην ημερήσια διάταξη.
Νοείται ότι θέματα μπορούν να εγγράψουν το Δ.Σ. ή οποιοδήποτε μέλος του Π.Σ. Νοείται ότι το
Π.Σ. έχει δικαίωμα να αρνηθεί να συζητήσει οποιοδήποτε θέμα .
Μέρος Β.
5. Εκλογή νέας Εκτελεστικής Γραμματείας .(άρθρο 24.4.
6. Εκλογή τριμελούς ελεγκτικής επιτροπής που εκλέγεται μεταξύ των παρόντων μελών του
Παγκυπρίου Συνεδρίου που δεν ενδιαφέρονται να είναι υποψήφια μέλη για θέση σε άλλο
Διοικητικό Όργανο της Κίνησης. Η θητεία τους είναι όση και η θητεία του Δ/Σ.
7. Έκτακτο Π.Σ. .
Συγκαλείται με απόφαση του Δ/Σ.
Διευθύνεται βάση του καταστατικού με αποφάσεις του προεδρείου του οποίου προεδρεύει ο
Πρόεδρος και αποτελείται από τα μέλη της Γραμματείας.
Είναι σε απαρτία αν παρευρίσκονται το ½ συν ένα μέλη του. Διαφορετικά δίνεται παράταση μισής
ώρας οπόταν θεωρούνται απαρτία.

Καταστατικό Π.Σ.
Συγκαλείται με απόφαση του Δ/Σ.
Μπορεί να είναι μέρος του Τακτικού ή του Έκτακτου Π.Σ.
Τροποποιεί το καταστατικό με πλειοψηφία 2/3 των παρευρισκομένων.
Πρόταση για τροποποίηση του Καταστατικού υποβάλλεται από το Δ/Σ ή από οποιοδήποτε μέλος.
Οποιαδήποτε πρόταση για τροποποίηση του Καταστατικού κοινοποιείται στα μέλη του Π/Σ μαζί
με την πρόσκληση σύγκλησής του.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το Π/Σ μπορεί να συζητήσει καταστατικές τροποποιήσεις ανεξάρτητα
από τις επιφυλάξεις του άρθρου 16.8.5, νοουμένου ότι συγκεντρώνει τις θετικές ψήφους των
2/3 των παρόντων μελών.
9. Γενικά.
Οποιεσδήποτε αποφάσεις του Π.Σ. λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, νοουμένου ότι οι παρόντες
είναι τουλάχιστον το 1/3 των μελών του.
Το Π.Σ. έχει το τεκμήριο της αρμοδιότητας για οποιοδήποτε θέμα.
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Εκλογή αντιπροσώπων της Κίνησης στη Γραμματεία της ΠΟΕΔ.
Το Π.Σ. υπό την Προεδρία του γηραιότερου μέλους του, που δεν προτίθεται να διεκδικήσει
οποιαδήποτε θέση στη Γραμματεία της ΠΟΕΔ, συνέρχεται σε τακτική συνεδρία μετά τις εκλογές
της ΠΟΕΔ και εκλέγει τους εκπροσώπους της Κίνησης στη Γραμματεία της ΠΟΕΔ κατ’ αξίωμα με
τις ακόλουθες διαδικασίες:
Ορίζεται τριμελής εφορευτική επιτροπή από μέλη του Π.Σ. τα οποία δεν προτίθενται να είναι
υποψήφια για οποιαδήποτε θέση στη Γραμματεία της ΠΟΕΔ. Η τριμελής αυτή εφορευτική
επιτροπή βοηθά τον Πρόεδρο στην όλη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας.
Ακολούθως ανακοινώνονται οι υποψηφιότητες για το σημαντικότερο αξίωμα από τον
Προεδρεύοντα. Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς προς τον Πρόεδρο ή
τον Αναπληρωτή Πρόεδρο ή το Γ.Γραμματέα της Κίνησης, τουλάχιστον 24 ώρες πριν από
την έναρξη των εργασιών του Παγκύπριου Συνεδρίου. Κάθε υποψήφιος μπορεί να
διεκδικήσει μόνο μία θέση στη Γραμματεία της ΠΟΕΔ. (Νοείται ότι υποψήφιοι μπορούν να
είναι μόνον τα εκλεγέντα κατ’ επαρχία μέλη του Δ/Σ της ΠΟΕΔ ).
Στη συνέχεια οι υποψήφιοι απευθύνονται στο Π.Σ. με ομιλία διάρκειας μέχρι 5 λεπτών, εάν το
επιθυμούν.
Ακολούθως διεξάγονται εκλογές. Τα ψηφοδέλτια υπογράφονται από δυο μέλη της εφορευτικής
επιτροπής.
Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι πέραν των δύο, εάν υποψήφιος εξασφαλίσει απόλυτη
πλειοψηφία τότε θεωρείται εκλεγείς. Σε αντίθετη περίπτωση η ψηφοφορία
επαναλαμβάνεται αποκλειομένου σε κάθε περίπτωση του υποψηφίου που συγκέντρωσε
τις λιγότερες ψήφους. Νοείται ότι σε τέτοια περίπτωση θεωρείται εκλεγείς ο υποψήφιος
που συγκεντρώνει σχετική πλειοψηφία.
Στη συνέχεια υποβάλλονται υποψηφιότητες για το δεύτερο σε σημασία αξίωμα και
επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία.
Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται για όλα τα αξιώματα που με βάση τα αποτελέσματα των
εκλογών και το Καταστατικό της ΠΟΕΔ καταλαμβάνονται από την Κίνηση.
Νοείται ότι υποψήφιος που έχει υπηρετήσει για δυο συνεχείς θητείες στη Γραμματεία της ΠΟΕΔ,
για να μπορεί είναι υποψήφιος και για τρίτη θα πρέπει πρώτα να συγκεντρώσει την
καταφατική ψήφο των 3/5 των μελών του Π.Σ. Ακολούθως η μεταχείρισή του είναι όπως
των υπόλοιπων υποψηφίων.
Άρθρο 17ο: ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ .
Αποτελείται από τα μέλη του Δ/Σ της Κίνησης και όλους τους εκλεγέντες Γ.Α. της ΠΟΕΔ.
Τις εργασίες του Α.Σ. διευθύνει πενταμελές προεδρείο αποτελούμενο από τον Πρόεδρο, τον
Αναπληρωτή Πρόεδρο, το Γ.Γραμματέα, το Γ. Ταμία και το Γ. Οργανωτικό.
Συγκαλείται 2-10 μέρες πριν από τις Παγκύπριες Συνδιασκέψεις των Γ.Α. της ΠΟΕΔ με
προφορική ή γραπτή και μέσον του τύπου πρόσκληση του Γ.Γραμματέα .
Είναι σε απαρτία μισή ώρα μετά την ώρα σύγκλησης, εκτός αν παρευρίσκονται το ½ των μελών.
Κύριο έργο του Α.Σ. είναι ο συντονισμός και η προετοιμασία των θέσεων της Κίνησης που θα
διατυπωθούν κατά την Π.Σ.Γ.Α. της ΠΟΕΔ.
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Άρθρο 18ο. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.
Αποτελείται από:
Τα μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας.
Τα μέλη του Δ/Σ της ΠΟΕΔ που προέρχονται από την Κίνηση.
Τους Επαρχιακούς Προέδρους της ΠΑΔΕΔ - ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ.
Τους εκπροσώπους της κίνησης στις Επιτροπές του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Δασκάλων.
Τους εκπροσώπους των Επαρχιακών Γραφείων κατ’ αναλογία των ψήφων που συγκέντρωσε η
Κίνηση κατά τις εκλογές της ΠΟΕΔ όπως πιο κάτω :
Μέχρι 50 ψήφοι ένα αντιπρόσωπο.
Από 50 μέχρι 100 δύο .
Από 100 μέχρι 200 τέσσερις.
Από 200 μέχρι 300 πέντε .
Επιπρόσθετα για κάθε 100 ψήφους ένα αντιπρόσωπο.
Τρεις εκπροσώπους των Συνδεδεμένων Μελών.
Συγκαλείται από την Εκτελεστική Γραμματεία, τουλάχιστο μια φορά κάθε τρίμηνο ή όποτε το
θεωρήσει σκόπιμο, ή όταν το ζητήσει το 1/3 των μελών του. Την ευθύνη της σύγκλησης, η
οποία γίνεται προφορικά ή γραπτά ή και με ανακοίνωση στον τύπο, 8 μέρες πριν την
ημερομηνία σύγκλησης, έχει ο Γ.Γραμματέας. Νοείται ότι το χρονοδιάγραμμα των 8 ημερών
μπορεί να μειώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες.
Χαράσσει γραμμή στη Γραμματεία και τα άλλα όργανα της Κίνησης και εποπτεύει τους
εκπροσώπους της Κίνησης στην ΠΟΕΔ.
Οι αποφάσεις του είναι τελεσίδικες και αναιρούνται μόνο από το ίδιο ή το Παγκύπριο Συνέδριο.
Ερμηνεύει το καταστατικό με πλειοψηφία των παρόντων και ρυθμίζει θέματα που δεν
περιλαμβάνονται σ΄ αυτό με τις θετικές ψήφους των 2/3 των παρόντων.
Αναπληρώνει κενές θέσεις της Γραμματείας νοουμένου ότι οι κενές θέσεις δεν υπερβαίνουν το
1/3 των μελών. Αν οι κενές θέσεις είναι πέραν του 1/3 των μελών τότε συγκαλείται το
Παγκύπριο Συνέδριο και συμπληρώνει τη Γραμματεία με αναπληρωματικές εκλογές. Η
διαδικασία αναπλήρωσης είναι η ίδια με τη διαδικασία που εφαρμόζεται στις εκλογές μελών
της Γραμματείας (άρθρο 24.4.). Νοείται ότι το εκλεκτορικό σώμα στην παρούσα περίπτωση
είναι το Διοικητικό Συμβούλιο.
Αποφασίζει για το ύψος της ετήσιας συνδρομής.
Άρθρο 19ο. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ:
Αποτελείται από το Πρόεδρο, τον Αναπληρωτή Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα,
το Βοηθό Γ. Γραμματέα, το Γενικό Ταμία, το Γενικό Οργανωτικό, το Β. Γ. Ταμία, το Β. Γ.
Οργανωτικό, την εκπρόσωπο των νηπιαγωγών, τον/την εκπρόσωπο των δασκάλων Ειδικής
Εκπαίδευσης, τα μέλη της Γραμματείας της ΠΟΕΔ που προέρχονται από την Κίνηση, και τον
Πρόεδρο και Αναπληρωτή Πρόεδρο της προηγούμενης τριετίας.
Συγκαλείται από το Γ. Γραμματέα και είναι σε απαρτία όταν παρίσταται το ½ των μελών της.
Επιλαμβάνεται θεμάτων της τρέχουσας επικαιρότητας και επείγουσας φύσης.
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Συνέρχεται τουλάχιστο μια φορά το μήνα σε τακτική συνεδρία και έκτακτα όποτε την καλέσει ο
Πρόεδρος, ή το ½ των μελών.
Παρακολουθεί τη λειτουργία της ΠΑΔΕΔ - ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ
Επαρχιακών Επιτροπών.

και συντονίζει τη δράση των

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία.
Στις συνεδριάσεις της Γραμματείας είναι δυνατό να καλούνται και άλλοι αξιωματούχοι της
Κίνησης, όπως:
Οι Επαρχιακοί Πρόεδροι της ΠΑΔΕΔ - ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ή/και
Οι Επαρχιακοί Πρόεδροι της ΠΟΕΔ που προέρχονται από την Κίνηση ή/και
Τα μέλη του Δ/Σ της ΠΟΕΔ που προέρχονται από την Κίνηση ή/και
Ειδικοί στα θέματα που θα συζητηθούν ή και
Οποιοδήποτε μέλος της Κίνησης.
Όλοι οι συμμετέχοντες έχουν όλα τα δικαιώματα που έχουν και τα μέλη της Γραμματείας, πλην
των περιπτώσεων 7.4. και 7.5 που δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Νοείται ότι οι αποφάσεις που
λαμβάνονται στις περιπτώσεις αυτές εγκρίνονται από το επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο.
Άρθρο 20ο. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.
Αποτελείται από τα μέλη της επαρχίας.
Είναι το ανώτερο διοικητικό όργανο της επαρχίας.
Προεδρεύεται από τον Πρόεδρο της Επαρχίας.
Συνέρχεται τακτικά μια φορά το χρόνο, το Σεπτέμβρη ή το πρώτο δεκαήμερο του Οκτώβρη και
έκτακτα όταν συγκληθεί από την Επαρχιακή Επιτροπή.
Θέματα της τακτικής συνεδρίας είναι η λογοδοσία της Επαρχιακής Γραμματείας η οποία γίνεται
από τον Επαρχιακό Πρόεδρο .
Κατά την τακτική συνεδρία που έπεται των εκλογών της ΠΟΕΔ εκλέγει τα μέλη της Επαρχιακής
Επιτροπής με τις ίδιες διαδικασίες που το Παγκύπριο Συνέδριο εκλέγει την Εκτελεστική
Γραμματεία της Κίνησης.
Ακούει τη λογοδοσία της Επαρχιακής Επιτροπής, κάνει κριτική και χαράσσει γραμμή για τον
επόμενο χρόνο.
Είναι σε απαρτία αν βρίσκονται το ½ συν ένα μέλος ή μετά από μισή ώρα, όσα μέλη κι αν
παρευρίσκονται.
Εγγραφή οποιουδήποτε θέματος για συζήτηση γίνεται πριν την έναρξη των εργασιών της. Νοείται
ότι η Επαρχιακή Συνέλευση έχει δικαίωμα να αρνηθεί τη συζήτηση οποιουδήποτε θέματος.
Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία.
Οι εργασίες της διεξάγονται όπως του Παγκύπριου Συνεδρίου εκτός αν προνοείται διαφορετικά
από το Καταστατικό .
Τα μέλη καλούνται με γραπτή ή προφορική πρόσκληση ή διά του τύπου, πέντε μέρες
τουλάχιστον πριν. Σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις το χρονοδιάγραμμα των πέντε ημερών
μπορεί να μην εφαρμόζεται.
Εκλέγει τους υποψηφίους Γενικούς Αντιπροσώπους ή ορίζει τον τρόπο επιλογής τους.
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Άρθρο 21ο. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ:
Συγκροτείται από τον Επαρχιακό Πρόεδρο, τον Αναπληρωτή Επαρχιακό Πρόεδρο, τον
Επαρχιακό Αντιπρόεδρο, τον Επαρχιακό Γραμματέα, το Βοηθό Επαρχιακό Γραμματέα, τον
Επ. Ταμία,τον Βοηθό Επαρχιακό Ταμία, τον Επ. Οργανωτικό, τον Βοηθό Επαρχιακό
Οργανωτικό, την Επ. Εκπρόσωπο των Νηπιαγωγών, εκπρόσωπο των δασκάλων Ειδικής
Εκπαίδευσης, τα μέλη της Κίνησης που κατέχουν αξιώματα στην Επαρχιακή Επιτροπή και το
Δ/Σ της ΠΟΕΔ, τους εκπροσώπους της επαρχίας στο Δ/Σ της Κίνησης και τον Επαρχιακό
Πρόεδρο της προηγουμένης τριετίας.
Είναι το εκτελεστικό όργανο της επαρχίας.
Συνέρχεται τακτικά μια φορά το μήνα και έκτακτα μετά από απόφαση του Επαρχιακού Προέδρου
ή της πλειοψηφίας των μελών της.
Συγκαλεί τις επαρχιακές συνελεύσεις και λογοδοτεί σ’αυτές.
Είναι σε απαρτία όταν παρευρίσκονται το ½ συν ένα των μελών της ή μισή ώρα μετά την
καθορισμένη ώρα έναρξης της συνεδρίας.
Καταρτίζει και εκτελεί πρόγραμμα δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων της επαρχίας.
Ασχολείται με θέματα επαρχιακής φύσης και ενδιαφέροντος.

Άρθρο 22ο. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ.
Μέλη Εκτελεστικής Γραμματείας.
Ο Πρόεδρος.
Έχει τη γενική ευθύνη της Κίνησης.
Εκπροσωπεί την Κίνηση στις σχέσεις της με τους τρίτους.
Προεδρεύει και κατευθύνει τις εργασίες των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, του
Ανωτάτου Συμβουλίου, του Παγκυπρίου Συνεδρίου και της Εκτελεστικής Γραμματείας, εκτός
αν διαφορετικά προνοείται από το Καταστατικό.
Συγκαλεί μέσω του Γενικού Γραμματέα τις συνεδρίες της Γραμματείας, του Ανωτάτου Συμβουλίου
και του Παγκύπριου Συνεδρίου με πρόσκληση, που καθορίζει την ημερήσια διάταξη, την ημέρα
και ώρα καθώς και τον τόπο της συνεδρίας, 7 μέρες πριν, στην οποία καθορίζονται τα θέματα,
η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος της συνεδρίας. Νοείται ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι πιο
πάνω προϋποθέσεις δεν είναι υποχρεωτικές, όπως δεν είναι υποχρεωτικές και στις
περιπτώσεις εκτάκτων συνεδριάσεων.
Υπογράφει μαζί με το Γενικό Γραμματέα όλη την αλληλογραφία και κάθε σοβαρό έγγραφο της
Οργάνωσης.
Υπογράφει μαζί με το Γενικό Ταμία για την εκτέλεση οποιωνδήποτε πληρωμών που εγκρίθηκαν
από το Δ/Σ ή τη Γραμματεία.
Ο Πρόεδρος μπορεί να μεταβιβάζει καθήκοντα και υποχρεώσεις του στον Αναπληρωτή Πρόεδρο
ή σε οποιοδήποτε άλλο αξιωματούχο της Κίνησης.
22.1.2. Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος.
Βοηθά τον Πρόεδρο και τον αναπληρώνει, όταν απουσιάζει, εκτελώντας όλα τα καθήκοντά του
και έχοντας όλες τις εξουσίες του.
Προεδρεύει της ομάδας διαφώτισης της οποίας τα μέλη ορίζονται από το Δ/Σ.
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Είναι υπεύθυνος για την έκδοση και διεκπεραίωση του εκφραστικού οργάνου της Κίνησης.
Προεδρεύει του Πειθαρχικού Συμβουλίου τηρουμένων των επιφυλάξεων του άρθρου 23.1.
22.1.3. Ο Αντιπρόεδρος.
Είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία των επιτροπών μελετών της Κίνησης. Επιτροπές μελετών
συγκροτούνται για μια σειρά θεμάτων, όπως εκπαιδευτικά, συνδικαλιστικά κ.ά.
Είναι επικεφαλής της Επιτροπής Εκδηλώσεων της Κίνησης.
Παρακολουθεί και συντονίζει τις εκδηλώσεις Κίνησης .
Αναπληρώνει τον Αναπληρωτή Πρόεδρο , όταν απουσιάζει, εκτελώντας όλα τα καθήκοντά του.
22.1.4. Ο Γενικός Γραμματέας.
Τηρεί βιβλίο Πρακτικών, στο οποίο καταχωρεί τα πρακτικά των αποφάσεων του Παγκυπρίου Συνεδρίου,
του Ανωτάτου Συμβουλίου, του Διοικητικού Συμβουλίου, του Μικρού Διοικητικού Συμβουλίου και της
Γραμματείας. Σ’ αυτό καταχωρεί, επίσης, όλες τις αποφάσεις σε σχέση με το διορισμό αξιωματούχων,
την είσπραξη ή πληρωμή χρημάτων, τη διάθεση περιουσίας και τη σύνταξη κανονισμών .
Διεξάγει την αλληλογραφία και κρατεί πρωτόκολλο εγγράφων που εισέρχονται στην ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ. Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα της Οργάνωσης και κρατεί φάκελο
όλων των εξερχομένων. Μεριμνά για την κατάλληλη τήρηση του αρχείου της Κίνησης.
Είναι προσωπικά υπεύθυνος για τη φύλαξη των βιβλίων, Μητρώων και αρχείων καθώς και της σφραγίδας
της ΠΑΔΕΔ - ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ.
Εκτελεί χρέη πρακτικογράφου του Πειθαρχικού Συμβουλίου.
22.1.5. Ο Β. Γενικός Γραμματέας.
1. Βοηθά το Γενικό Γραμματέα και τον αναπληρώνει όταν απουσιάζει, εκτελώντας όλα τα καθήκοντα του κι
έχοντας όλες τις εξουσίες του.
22.1.6. Ο Γενικός Ταμίας.
Κρατεί βιβλίο ταμείου, στο οποίο καταχωρεί με πληρότητα και ακρίβεια όλες τις εισπράξεις και πληρωμές
που διενεργούνται από την Οργάνωση.
Διενεργεί την είσπραξη χρημάτων με έκδοση αποδείξεων από διπλότυπα που είναι αριθμημένα και που
στο στέλεχός του μένει αντίγραφο.
Εκτελεί τις πληρωμές που εγκρίθηκαν από το Δ/Σ ή τη Γραμματεία. Για κάθε ποσό πέραν των 100 λιρών
απαιτείται έγκριση του Δ/Σ.
Κρατεί βιβλίο που δείχνει με κάθε λεπτομέρεια όλα τα στελέχη αποδείξεων ,εισπράξεων και πληρωμών.
Είναι προσωπικά υπεύθυνος για τα χρήματα που είναι στην κατοχή του, καθώς και για όλα τα βιβλία και
έγγραφα που χρησιμοποιεί κατά τη διεξαγωγή των καθηκόντων του.
Καταθέτει σε μια από τις Κυπριακές Τράπεζες ή σε Ταμιευτήριο, κατά προτίμηση στο Συνεργατικό
Ταμιευτήριο των Δασκάλων, στο όνομα της Κίνησης κάθε ποσό που υπερβαίνει τις 30 λίρες, και δεν
αποσύρει χρήματα χωρίς την υπογραφή του Προέδρου ή του Γ. Γραμματέα.
Δίνει λεπτομέρειες για την οικονομική κατάσταση της Κίνησης στην ελεγκτική επιτροπή , στη Γραμματεία,
στο Δ/Σ και στο Παγκύπριο Συνέδριο.
Κρατεί βιβλίο περιουσίας που δείχνει με λεπτομέρεια όλα τα περιουσιακά στοιχεία της Κίνησης.
Παραδίδει, αν του ζητηθεί μετά τον έλεγχο των λογαριασμών, στο Δ/Σ κάθε ποσό, βιβλία και έγγραφα που
έχει στην κατοχή του.
Για τις εισπράξεις συνδρομών, εισφορών ή άλλων ποσών εκδίδει απόδειξη κατά τον πιο κάτω τύπο:
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ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΑΛΞΗ ΔΑΣΚΑΛΩΝ
Αρ. Απόδειξης:...........
Πήρα από τ... κ. .........................................................................
το ποσό των ...........................................λιρών και ...............................
............................... σεντ(................... ) σαν συνδρομή/εισφορά
για .............................................................................................
Ημερομηνία .....................................
Ο Ταμίας .
.................................................
22.1.7. Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας.
Είναι υπεύθυνος για ζητήματα οργανωτικής φύσης, όπως π.χ. τον τρόπο είσπραξης των συνδρομών , την
αύξηση των μελών, τον τρόπο επικοινωνίας με τα μέλη κ.τ.λ..
Τηρεί μητρώο μελών.
Καταρτίζει οργανωτικά προγράμματα σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ/Σ και της Γραμματείας και είναι
υπεύθυνος για την εκτέλεσή τους.
Επισκέπτεται όσες φορές είναι ανάγκη τα Επαρχιακά Γραφεία για να εξετάζει και να διευθετεί τοπικά και
άλλα ζητήματα και υποβάλλει σχετική έκθεση στη Γραμματεία.
Βοηθά και ελέγχει τα Επαρχιακά Γραφεία κι οποιοδήποτε άλλο σώμα ή μέλος που επιφορτίστηκε με την
εκτέλεση οργανωτικής φύσης ζητημάτων.
22.1.8. Β. Γενικός Οργανωτικός.
1. Βοηθά το Γενικό Γραμματέα και τον αναπληρώνει όταν απουσιάζει, εκτελώντας όλα τα καθήκοντα και
έχοντας όλες τις εξουσίες.
22.1.9. Εκπρόσωπος των Νηπιαγωγών.
Εκπροσωπεί τις νηπιαγωγούς στη Γραμματεία της Κίνησης.
Συντονίζει και οργανώνει τις νηπιαγωγούς μέλη της Κίνησης.
Μεταφέρει στη Γραμματεία, το Δ/Σ, το Ανώτατο Συνέδριο και το Παγκύπριο Συνέδριο τα ειδικά
προβλήματα που απασχολούν τις νηπιαγωγούς.
Είναι επικεφαλής της επιτροπής μελετών για συνδικαλιστικά και εκπαιδευτικά θέματα που αφορούν την
Προδημοτική Εκπαίδευση.
Είναι ο σύνδεσμος της Κίνησης με τις νηπιαγωγούς.
22.1.10. Εκπρόσωπος των Διευθυντών
22.1.11. Εκπρόσωπος των Β.Διευθυντών.
22.1.12. Εκπρόσωπος απλών δασκάλων
22.1.13 Εκπρόσωπος Δασκάλων Ειδικής Εκπαίδευσης
Σημ.1 Οι εκπρόσωποι των Διευθυντών, Β.Διευθυντών, απλών δασκάλων και δασκάλων Ειδικής
Εκπαίδευσης έχουν τα ανάλογα καθήκοντα που περιγράφονται στο άρθρο 22.1.9, ο καθένας για τους
εκπαιδευτικούς της βαθμίδας / ειδικότητάς του.
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22.2. Μέλη Επαρχιακών Επιτροπών.
22.2.1. O Πρόεδρος:
Έχει τη γενική ευθύνη της Κίνησης στην Επαρχία.
Συγκαλεί μέσω του Γραμματέα τις τακτικές και έκτακτες συνεδρίες της Επαρχιακής Επιτροπής.
Προεδρεύει και κατευθύνει τις εργασίες των συνεδριών της Επαρχιακής Επιτροπής .
Προεδρεύει της Επαρχιακής Συνέλευσης , εκτός αν προνοείται διαφορετικά από το καταστατικό.
Εξουσιοδοτεί την πληρωμή οποιουδήποτε ποσού στα πλαίσια του προϋπολογισμού που
εγκρίνεται από το Δ/Σ.
Εκπροσωπεί με το Γραμματέα το Επαρχιακό Γραφείο.
Υπογράφει με το Γραμματέα κάθε έγγραφο του Επαρχιακού Γραφείου.
22.2.2. Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος.
Βοηθά τον Πρόεδρο και τον αναπληρώνει, όταν απουσιάζει, εκτελώντας όλα τα καθήκοντά του
και έχοντας όλες τις εξουσίες του.
Εκτελεί καθήκοντα που του αναθέτει ο Πρόεδρος.
Προεδρεύει της ομάδας διαφώτισης της επαρχίας του.
Είναι υπεύθυνος για τη διεκπεραίωση του εκφραστικού οργάνου της Κίνησης και άλλου
διαφωτιστικού υλικού στην επαρχία του.
Είναι μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου.
22.2.3. Ο Αντιπρόεδρος.
Είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία των επιτροπών μελετών της Κίνησης που λειτουργούν στην
επαρχία του. Η πρόνοια αυτή δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση εκείνη που ο Αντιπρόεδρος
της Κίνησης διαμένει στην επαρχία όπου έχει την έδρα της η συγκεκριμένη επιτροπή μελετών.
Είναι επικεφαλής της Επιτροπής Εκδηλώσεων της Κίνησης στην επαρχία του.
Συμμετέχει στην παγκύπρια επιτροπή εκδηλώσεων της Κίνησης.
22.2.4. Ο Γραμματέας.
Τηρεί βιβλίο Πρακτικών, στο οποίο καταχωρεί τα πρακτικά των αποφάσεων της Επαρχιακής
Επιτροπής και της Επαρχιακής Συνέλευσης. Σ’ αυτό καταχωρεί, επίσης, όλες τις αποφάσεις σε
σχέση με το διορισμό αξιωματούχων στην επαρχία του και την είσπραξη ή πληρωμή
χρημάτων στην επαρχία του.
Διεξάγει την αλληλογραφία και κρατεί πρωτόκολλο εγγράφων που εισέρχονται στο Επαρχιακό
Γραφείο.Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα της Οργάνωσης και κρατεί φάκελο
όλων των εξερχομένων.
Μεριμνά για την κατάλληλη τήρηση του επαρχιακού αρχείου της Κίνησης .
Είναι προσωπικά υπεύθυνος για τη φύλαξη των βιβλίων, Μητρώων και αρχείων καθώς και της
σφραγίδας του Επαρχιακού Γραφείου της Κίνησης.
22.2.5. Ο Β. Γραμματέας.
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1. Βοηθά το Γενικό Γραμματέα και τον αναπληρώνει όταν απουσιάζει , εκτελώντας όλα τα
καθήκοντα του κι έχοντας όλες τις εξουσίες του.
20.2.6. Ο Ταμίας.
Κρατεί βιβλίο ταμείου, στο οποίο καταχωρεί με πληρότητα και ακρίβεια όλες τις εισπράξεις και
πληρωμές που διενεργούνται από το επαρχιακό γραφείο της Κίνησης.
Διενεργεί την είσπραξη χρημάτων με έκδοση αποδείξεων από διπλότυπα που είναι αριθμημένα
και που στο στέλεχός του μένει αντίγραφο.
Εκτελεί τις πληρωμές που αφορούν την επαρχία του και εγκρίθηκαν από την Επαρχιακή
Επιτροπή.
Κρατεί βιβλίο που δείχνει με κάθε λεπτομέρεια όλα τα στελέχη αποδείξεων ,εισπράξεων και
πληρωμών.
Είναι προσωπικά υπεύθυνος για τα χρήματα που είναι στην κατοχή του, καθώς και για όλα τα
βιβλία και έγγραφα που χρησιμοποιεί κατά τη διεξαγωγή των καθηκόντων του.
Καταθέτει σε μια από τις Κυπριακές Τράπεζες ή σε Ταμιευτήριο, κατά προτίμηση στο
Συνεργατικό Ταμιευτήριο των Δασκάλων, στο όνομα της Κίνησης κάθε ποσό που υπερβαίνει
τις 30 λίρες, και δεν αποσύρει χρήματα χωρίς την υπογραφή του Επαρχιακού Προέδρου ή του
Επαρχιακού Γραμματέα.
Δίνει λεπτομέρειες για την οικονομική κατάσταση της Κίνησης στην επαρχία του στο Γενικό Ταμία
και στην ελεγκτική επιτροπή , στη Γραμματεία, στο Δ/Σ και στο Παγκύπριο Συνέδριο.
Κρατεί βιβλίο περιουσίας που δείχνει με λεπτομέρεια όλα τα περιουσιακά στοιχεία της Κίνησης
στην επαρχία του.
Παραδίδει, αν του ζητηθεί μετά τον έλεγχο των λογαριασμών, στο Δ/Σ κάθε ποσό, βιβλία και
έγγραφα που έχει στην κατοχή του.
Για τις εισπράξεις συνδρομών, εισφορών ή άλλων ποσών εκδίδει απόδειξη κατά τον τύπο που
αναφέρεται στο άρθρο 18.1.6.4.
22.2.7. Οργανωτικός Γραμματέας.
Είναι υπεύθυνος για ζητήματα οργανωτικής φύσης της επαρχίας του, όπως π.χ. τον τρόπο
είσπραξης των συνδρομών, την αύξηση των μελών, τον τρόπο επικοινωνίας με τα μέλη κ.τ.λ.
Τηρεί μητρώο μελών της επαρχίας.
Καταρτίζει οργανωτικά προγράμματα για την επαρχία του σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ/Σ,
της Γραμματείας και της Επαρχιακής Επιτροπής και είναι υπεύθυνος για την εκτέλεσή τους.
Ευρίσκεται σε διαρκή επαφή με τον Γενικό Οργανωτικό της Κίνησης.
22.2.8. Β. Οργανωτικός Γραμματέας.
1. Βοηθά το Γενικό Γραμματέα και τον αναπληρώνει όταν απουσιάζει, εκτελώντας όλα τα
καθήκοντα και έχοντας όλες τις εξουσίες.
22.2.9. Εκπρόσωπος των Νηπιαγωγών.
Εκπροσωπεί τις νηπιαγωγούς στην Επαρχιακή Επιτροπή .
Συντονίζει και οργανώνει τις νηπιαγωγούς μέλη της Κίνησης στην επαρχία.
Μεταφέρει στην Επαρχιακή Επιτροπή τα ειδικά προβλήματα που απασχολούν τις νηπιαγωγούς
της επαρχίας.
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Είναι επικεφαλής της επαρχιακής επιτροπής μελετών για συνδικαλιστικά και εκπαιδευτικά θέματα
που αφορούν την Προδημοτική Εκπαίδευση.
Είναι ο σύνδεσμος της Κίνησης με τις νηπιαγωγούς.
Ευρίσκεται σε στενή και συνεχή επαφή με την εκπρόσωπο στων νηπιαγωγών στη Γραμματεία
της Κίνησης για την όσο το δυνατό καλύτερη προώθηση των ειδικών προβλημάτων που
αφορούν τις νηπιαγωγούς.
22.2.10. Εκπρόσωπος των Διευθυντών.
Εκπροσωπεί τους διευθυντές στην Επαρχιακή Επιτροπή .
Συντονίζει και οργανώνει τους διευθυντές μέλη της Κίνησης στην επαρχία.
Μεταφέρει στην Επαρχιακή Επιτροπή τα ειδικά προβλήματα που απασχολούν τους διευθυντές
της επαρχίας.
Είναι επικεφαλής της επαρχιακής επιτροπής μελετών για συνδικαλιστικά και εκπαιδευτικά θέματα
που αφορούν τους Διευθυντές.
Είναι ο σύνδεσμος της Κίνησης με τους διευθυντές.
Ευρίσκεται σε στενή και συνεχή επαφή με τον εκπρόσωπο των διευθυντών στη Γραμματεία της
Κίνησης για την όσο το δυνατό καλύτερη προώθηση των ειδικών προβλημάτων που αφορούν
τις διευθυντές.

22.2.11. Εκπρόσωπος των Β.Διευθυντών.
22.2.12. Εκπρόσωπος απλών δασκάλων
22.2.13 Εκπρόσωπος Δασκάλων Ειδικής Εκπαίδευσης
Σημ.1 Οι εκπρόσωποι των Β.Διευθυντών, απλών δασκάλων και δασκάλων Ειδικής Εκπαίδευσης
έχουν τα ανάλογα καθήκοντα που περιγράφονται στο άρθρο 22.2.10, ο καθένας για τους
εκπαιδευτικούς της βαθμίδας / ειδικότητάς του.
Άρθρο 23ο: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ- ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:
Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Αναπληρωτή Πρόεδρο (προεδρεύει), το Γ.
Γραμματέα (εκτελεί χρέη Πρακτικογράφου) και τους Επαρχιακούς Αναπληρωτές Προέδρους
(μέλη) . Νοείται ότι σε περίπτωση που το Π.Σ. εξετάζει υπόθεση εναντίον μέλους του, το μέλος
αυτό δε συμμετέχει στο Π.Σ μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας που τον αφορά. Η
διαδικασία αυτή δε μπορεί να υπερβαίνει περίοδο ενός μηνός.
Το Πειθαρχικό Συμβούλιο ενεργεί κατόπιν καταγγελίας της Επαρχιακής Επιτροπής ή
αυτεπάγγελτα.
Το Π.Σ μπορεί να επιβάλει ποινές όπως η επίπληξη, ο προσωρινός αποκλεισμός, η καθαίρεση
από αξίωμα και η διαγραφή,
Όταν η συμπεριφορά του αντιμάχεται το καταστατικό, τις αποφάσεις, και τους σκοπούς της
Κίνησης ή εκθέτει την Κίνηση.
’Οταν αδικαιολόγητα δεν καταβάλλει τη συνδρομή του.
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Το μέλος που τιμωρείται δικαιούται να εφεσιβάλει την απόφαση στο Διοικητικό Συμβούλιο, του
οποίου η απόφαση είναι τελεσίδικη.
Το πειθαρχικό συμβούλιο, όπως επίσης και οποιοδήποτε άλλο διοικητικό όργανο της Κίνησης,
υποχρεούται κατά τη διαδικασία εξέτασης της υπόθεσης να εφαρμόζει τις αρχές της φυσικής
δικαιοσύνης.

Άρθρο 24ο: ΕΚΛΟΓΕΣ
Α. ΕΚΛΟΓΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΠΑΔΕΔ - ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ
ΠΟΕΔ.
24.1. Εκλογή Αντιπροσώπων της Κίνησης στις Επαρχιακές Επιτροπές και το Δ/Σ της ΠΟΕΔ.
Μετά τις εκλογές της ΠΟΕΔ συνέρχονται κατά επαρχία οι Επαρχιακές Επιτροπές και οι
υποψήφιοι Γ.Α. και εκλέγουν κατ’ αξίωμα τους εκπροσώπους της Κίνησης στην Επαρχιακή
Επιτροπή της ΠΟΕΔ και στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔ, εκτός αν το Διοικητικό Συμβούλιο
αποφασίσει διαφορετικά.
24.2.. Εκλογή Αντιπροσώπων της Κίνησης στη Γραμματεία της ΠΟΕΔ.
Η εκλογή γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16.(10).
Β. Εκλογή Αξιωματούχων της ΠΑΔΕΔ - ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ
24.3. Εκλογή Επαρχιακών Αξιωματούχων :
Οι εκλογές των κατά επαρχία αξιωματούχων διεξάγονται το πρώτο δεκαήμερο του Οκτώβρη που
έπεται των εκλογών της ΠΟΕΔ.
Οι αξιωματούχοι που εκλέγονται είναι:
Τα μέλη της Επαρχιακής Επιτροπής (Πρόεδρος, Αναπληρωτής Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος,
Γραμματέας, Ταμίας, Οργανωτικός, Β.Γραμματέας, Β.Οργανωτικός, Εκπρόσωπος των
Νηπιαγωγών, Εκπρόσωπος Δασκάλων Ειδικής Εκπαίδευσης, και 3 μέλη .
Οι εκπρόσωποι της επαρχίας στο Δ/Σ της Κίνησης σύμφωνα με το άρθρο 16.3 παράγραφος 1.5.
Η διαδικασία σύγκλησης του εκλεκτορικού σώματος και των εκλογών είναι η ακόλουθη :
Με ευθύνη της Επαρχιακής Επιτροπής καλούνται με προσωπική επιστολή όλα τα επαρχιακά
μέλη της Κίνησης σε συνέλευση. Η πρόσκληση αποστέλλεται τουλάχιστο 15 μέρες
προηγουμένως.
Των εργασιών της συνέλευσης προεδρεύει ο γηραιότερος των παρόντων επικεφαλής
πενταμελούς η τριμελούς προεδρείου. Νοείται ότι τα μέλη του προεδρείου δεν κατέχουν θέση
αξιωματούχου και ούτε προτίθενται να διεκδικήσουν.
Ακολουθεί λογοδοσία του απερχόμενου Προέδρου και του Ταμία. Κάθε λογοδοσία διαρκεί 5
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λεπτά. Ακολουθούν διευκρινιστικές ερωτήσεις , κριτική των πεπραγμένων και εισηγήσεις .
Ακολούθως διεξάγονται εκλογές. Γίνεται κατ’ αξίωμα εκλογή του Προέδρου, του Αναπληρωτή
Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Γραμματέα. Για τις υπόλοιπες θέσεις της Επαρχιακής
Επιτροπής, πλην της θέσης της εκπροσώπου των Νηπιαγωγών και του εκπροσώπου των
Δασκάλων Ειδικής Εκπαίδευσης, γίνεται μια ψηφοφορία. Τα αξιώματα καταλαμβάνονται
σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας. Η εκπρόσωπος των νηπιαγωγών στην Επαρχιακή Επιτροπή
ορίζεται από τις νηπιαγωγούς μέλη της Κίνησης.
Στη συνέχεια εκλέγονται οι εκπρόσωποι της Επαρχίας στο Δ/Σ της Κίνησης.
24.4. Εκλογή της Κεντρικής Γραμματείας της ΠΑΔΕΔ - ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ.
Εκλεκτορικό σώμα είναι το Παγκύπριο Συνέδριο.
Συνέρχεται τον Οκτώβριο με ευθύνη της Γραμματείας.
Διευθύνεται από τριμελές προεδρείο με προεδρεύοντα τον πρώτο τη τάξει εκπρόσωπο της
Κίνησης στην Γραμματεία της ΠΟΕΔ. Νοείται ότι τα μέλη του Προεδρείου δεν είναι μέλη της
απερχομένης Γραμματείας και ούτε θα διεκδικήσουν εκλογή.
Το πρώτο μέρος των εργασιών διατίθεται για σκοπούς λογοδοσίας της απερχόμενης
Γραμματείας.(Βλ. Άρθρο 16.1)
Το δεύτερο μέρος των εργασιών διατίθεται για σκοπούς εκλογής νέας Γραμματείας. Οι εκλογές
διεξάγονται κατά αξίωμα. Την εκπρόσωπο των νηπιαγωγών εκλέγουν οι νηπιαγωγοί, μέλη του
Παγκύπριου Συμβουλίου και τον/την εκπρόσωπο των δασκάλων Ειδικής Εκπαίδευσης οι
δάσκαλοι Ειδικής Εκπαίδευσης, μέλη του Παγκυπρίου Συμβουλίου. Η διαδικασία είναι η ίδια
που ακολουθείται στην περίπτωση εκλογής των εκπροσώπων της Κίνησης στη Γραμματεία
της ΠΟΕΔ (άρθρο 22.2.).
Νοείται ότι εκπρόσωπος της Κίνησης στη Γραμματεία της ΠΟΕΔ που κατέχει το ανώτερο
ιεραρχικά αξίωμα δεν μπορεί να είναι και Πρόεδρος της ΠΑΔΕΔ - ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ.
Άρθρο 25ο: ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Γ.Α ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΟΕΔ.
Η επιλογή των υποψηφίων Γ.Α. της Κίνησης στις εκλογές της ΠΟΕΔ γίνεται με την ακόλουθη
διαδικασία :
Κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου που προηγείται των εκλογών της ΠΟΕΔ, οι
Επαρχιακές Επιτροπές της Κίνησης με γραπτή επιστολή σε όλα τα μέλη ή με ανακοίνωση
στον ημερήσιο τύπο καλεί όσα από τα μέλη ενδιαφέρονται να συμπεριληφθούν στους
συνδυασμούς της Κίνησης να το δηλώσουν γραπτά ή και προφορικά, κατά προτίμηση γραπτά,
στον Επαρχιακό Γραμματέα θέτοντας τον εαυτό τους στη διάθεση της Κίνησης.
Ακολούθως συνέρχεται η Επαρχιακή Επιτροπή η οποία:
Καθορίζει τις κατά θέση αναλογίες που θα τηρηθούν στον κατάλογο των υποψηφίων.
Έχοντας υπόψη τις υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί, καταρτίζει τον κατάλογο των
υποψηφίων κατά θέση (Διευθυντές, Βοηθοί Διευθυντές, απλοί μέσης υπηρεσίας, απλοί με λίγη
υπηρεσία, νηπιαγωγοί), προσθέτοντας στον κατάλογο κατ’ επιλογή και άλλα πρόσωπα, μέλη
και οπαδούς της Κίνησης, που τυγχάνουν ευρείας αποδοχής και αναγνώρισης ανάμεσα στο
διδασκαλικό κόσμο, νοουμένου ότι θα αποδεχτούν να εγγραφούν μέλη της Κίνησης.
Στη συνέχεια συγκαλείται επαρχιακή συνέλευση η οποία εγκρίνει ή τροποποιεί τον κατάλογο των
υποψηφίων. Οι αποφάσεις της επαρχιακής συνέλευση είναι τελεσίδικες.
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Άρθρο 26ο: Εκλογή υποψηφίων της Κίνησης στις Εκλογές του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου
Δασκάλων.
Ακολουθείται η εξής διαδικασία:
Το Δ/Σ κατανέμει ανάλογα τις έδρες που θα διεκδικήσει η Κίνηση κατά επαρχιακό κέντρο.
Με ανακοίνωση στον ημερήσιο Τύπο ή και με επιστολή σε όλα τα μέλη ή και με άλλο τρόπο που
αποφασίζει το Δ/Σ ζητείται υποβολή υποψηφιοτήτων εντός καθορισμένης χρονικής περιόδου.
Υποψήφιοι σε κάθε περίπτωση μπορεί να είναι οποιαδήποτε μέλη της Κίνησης έχουν την έδρα
τους στο αντίστοιχο επαρχιακό κέντρο, ανεξάρτητα σε ποιο Επαρχιακό Γραφείο της ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ είναι εγγεγραμμένοι.
Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι κατά κέντρο ή περιφέρεια είναι περισσότεροι από τις θέσεις
που αναλογούν στο κέντρο ή την περιφέρεια, τότε διεξάγεται ψηφοφορία μεταξύ των μελών
της Κίνησης που έχουν έδρα τους το κέντρο αυτό ή την περιφέρεια για ανάδειξη του
υποψηφίου της Κίνησης. Νοείται ότι πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας δίδεται εύλογος
χρόνος στους υποψηφίους για να αναπτύξουν ενώπιον των ψηφοφόρων τις θέσεις τους.
Εκλεγείς θεωρείται ο υποψήφιος που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους.
Σε περίπτωση που η Κίνηση διεκδικεί τη θέση του Προέδρου στο ΣΤΔΚ η εκλογή του υποψηφίου
της Κίνησης γίνεται από το ΔΣ της Κίνησης με απλή πλειοψηφία.
ΑΡΘΡΟ 27ο: ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
1. Οι ελεγκτές, που εκλέγονται από το Παγκύπριο Συνέδριο:
Εξετάζουν όλα τα βιβλία και έγγραφα που χρειάζονται για την εκτέλεση των καθηκόντων
τους και ετοιμάζουν Ετήσια Έκθεση για την Οικονομική Κατάσταση της Κίνησης.
Ετοιμάζουν έκθεση για τον τρόπο με τον οποίο κρατήθηκαν οι λογαριασμοί και την
υποβάλλουν στο Παγκύπριο Συνέδριο.
Αντίγραφα των Εκθέσεων των Ελεγκτών πάνω στους λογαριασμούς και την Ταμειακή
Έκθεση και τον τρόπο που κρατήθηκαν οι λογαριασμοί τίθενται στη διάθεση όλων των
μελών.
Οικονομικό έτος για τους σκοπούς της Κίνησης σημαίνει περίοδο 12 μηνών που αρχίζει
από την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου.
Άρθρο 28ο. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ :
Η ΠΑΔΕΔ - ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ βασίζεται και λειτουργεί με βάση τις κοινά αποδεκτές δημοκρατικές
αρχές.
Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων λαμβάνονται με βάση την αρχή της πλειοψηφίας και
είναι υποχρεωτικές για όλα τα μέλη.
Κάθε μέλος δικαιούται να εκλέγει και να εκλέγεται σε όλα τα αξιώματα σύμφωνα με τις διατάξεις
του παρόντος Καταστατικού.
Κατά το δυνατό θα πρέπει να αποφεύγεται η κατάληψη δύο αξιωμάτων εκτός αν από το
καταστατικό προνοείται διαφορετικά.
Όλες οι εκλογές διεξάγονται με προσωπική, μυστική ψηφοφορία.
Κάθε εκλεγμένο όργανο υποχρεούται να λογοδοτεί στο σώμα που το εξέλεξε.
Η συνδρομή ορίζεται £5 ετησίως και εισπράττεται όπως αποφασίζει η Επαρχιακή Επιτροπή. Για
αύξηση ή μείωση της ή κατάργησή της αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.
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Σε κάθε επαρχία τηρείται μητρώο μελών, όπου αναγράφεται η ημερομηνία εγγραφής του μέλους.
Η θητεία των οργάνων της Κίνησης είναι όση και η θητεία των οργάνων της ΠΟΕΔ.
Τα συλλογικά όργανα δικαιούνται να καλούν μέλη της Κίνησης ή άλλους στις συνεδρίες τους
χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Οποιοδήποτε μέλος, που ενεργεί ως εκπρόσωπος της ΠΑΔΕΔ - ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ, υποχρεούται να
ακολουθεί τη γραμμή και τις αποφάσεις της Κίνησης.
Μέλος συλλογικού οργάνου που απουσιάζει αδικαιολόγητα για 2 συνεχείς συνεδρίες εκπίπτει του
αξιώματος του.
Κανένας αξιωματούχος της Κίνησης δεν ενεργεί δι’ αντιπροσώπου, ούτε αναπληρώνεται χωρίς
εκλογή.
ΑΡΘΡΟ 29ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Το Καταστατικό της Κίνησης μπορεί να τροποποιηθεί, ακυρωθεί, επαυξηθεί ή
αντικατασταθεί ύστερα από απόφαση του Παγκυπρίου Συνεδρίου με μυστική ή φανερή
ψηφοφορία και πλειοψηφία 2/3 των παρόντων.
ΑΡΘΡΟ 30ο: ΔΙΑΛΥΣΗ
Η ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ διαλύεται όταν ο αριθμός των μελών της μειωθεί στους 19, ή
ύστερα από απόφαση του Παγκύπριου Συνεδρίου μετά από μυστική ψηφοφορία και με
πλειοψηφία 2/3 των παρευρισκομένων, νοουμένου ότι δε θα είναι λιγότεροι των 42. Σε
περίπτωση διάλυσης το Παγκύπριο Συνέδριο ορίζει δύο εκκαθαριστές για εκκαθάριση της
περιουσίας της Κίνησης. Αφού εξοφληφθούν όλες οι υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν
νόμιμα στο όνομα της Κίνησης, το υπόλοιπο της περιουσίας διατίθεται για
εκπαιδευτικούς ή εθνικούς σκοπούς.
ΑΡΘΡΟ 31ο : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Το παρόν Καταστατικό ψηφίσθηκε την 1η Ιουνίου 1998 και αναθεωρήθηκε στις 17
Φεβρουαρίου 2003.

