
ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΤΝΔΕΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΙΩΝ 

ΥΟΛΕΙΩΝ ΜΕΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΛΕΤΚΩΙΑ 

ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΑΜΕΙΟΤ ΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΤΗΜΕΡΙΑ 

 ΣΑΜΕΙΟ ΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΤΗΜΕΡΙΑ 

(α) Με βάζε ηνπο παξόληεο θαλνληζκνύο ηδξύεηαη ΣΑΜΕΙΟ ΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΤΗΜΕΡΙΑ 

(ΣΑΜΕΙΟ) ηεο Οκνζπνλδίαο πλδέζκσλ Γνλέσλ Δεκνζίσλ ρνιείσλ Μέζεο Εθπαίδεπζεο 

Λεπθσζίαο (ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ). 

(β) Σν ΣΑΜΕΙΟ ζα δηέπεηαη από ηηο πξόλνηεο θαη ηνπο όξνπο ησλ θαλνληζκώλ ιεηηνπξγίαο ηνπ 

όπσο απηνί παξαηίζεληαη πην θάησ. 

(γ)   Οη θαλνληζκνί ιεηηνπξγίαο ηνπ ΣΑΜΕΙΟΤ ηίζεληαη ζε ηζρύ κε ηελ ςήθηζή ηνπο. 

 ΚΟΠΟΙ ΣΟΤ ΣΑΜΕΙΟΤ 

(α) Η ελίζρπζε ζρεδίσλ γηα ζθνπνύο ζηήξημεο θαη επεκεξίαο καζεηώλ θαη / ή νηθνγελεηώλ ηνπο. 

(β) Η παξνρή έθηαθησλ βνεζεκάησλ ζε πεξηπηώζεηο ζνβαξήο αζζέλεηαο. 

 ΜΕΛΗ ΣΟΤ ΣΑΜΕΙΟΤ 

Όινη νη ύλδεζκνη Γνλέσλ ησλ Δεκνζίσλ ρνιείσλ Μέζεο Εθπαίδεπζεο Λεπθσζίαο πνπ είλαη 

κέιε ηεο ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ. 

 ΠΟΡΟΙ ΣΟΤ ΣΑΜΕΙΟΤ 

(α) Από ηελ εηήζηα ζπλεηζθνξά ησλ κειώλ ηνπ ΣΑΜΕΙΟΤ πνπ θαζνξίδεηαη ζηα 

     € 0.20 αλά καζεηή ζρνιείνπ. 

(β) Από δσξεέο, εηζθνξέο, θιεξνδνηήκαηα, εξάλνπο. 

(γ) Από εηζπξάμεηο θαη έζνδα από παξαζηάζεηο θαη άιιεο εθδειώζεηο. 

(δ) Από νπνηαδήπνηε άιια εηζνδήκαηα πνπ πεξηέξρνληαη λόκηκα ζην ΣΑΜΕΙΟ. 

Σα τρήκαηα ηοσ ΣΑΜΕΙΟΤ θαηαηίζεληαη ζε ηράπεδα εγγεγρακκέλε ζηελ Κύπρο ή ζε 

σλεργαηηθό Πηζηωηηθό Ίδρσκα. 

 ΔΙΑΥΕΙΡΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΑΜΕΙΟΤ 

Σν ΣΑΜΕΙΟ ζα δηαρεηξίδεηαη πεληακειήο Δηαρεηξηζηηθή Επηηξνπή (ΕΠΙΣΡΟΠΗ), ε νπνία ζα 

νξίδεηαη από ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ θαη ζα απνηειείηαη από Πξόεδξν, 

Σακία, Γξακκαηέα θαη 2 κέιε ιακβαλνκέλνπ ππόςε όηη: 

-       Πξόεδξνο, ζα είλαη ν εθάζηνηε πξόεδξνο ηεο ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ. 

-       Σακίαο, ζα είλαη ν εθάζηνηε ηακίαο ηεο ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ. 

-       Η ζεηεία ηεο ΕΠΙΣΡΟΠΗ ζα είλαη όζε θαη ε ζεηεία ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο 

ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ. 

 ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΔΙΑΥΕΙΡΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΑΜΕΙΟΤ 

-       Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ ζπλέξρεηαη νπνηεδήπνηε θξηζεί αλαγθαίν. 

-       Μειεηά ηηο πξνηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη. 

-       Καηαζέηεη εηζεγήζεηο ζην Δ.. ηεο ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ. 



-       Οη αποθάζεης παίρλοληαη από ηο Δηοηθεηηθό σκβούιηο ηες ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ζε 

ζσλεδρία ηες οιοκέιεηας ηοσ θαη είλαη ηειεζίδηθες. 

 ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΑΥΕΙΡΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΑΜΕΙΟΤ 

(α) Καζήθοληα Προέδροσ 

-       Ο Πξόεδξνο ζπγθαιεί θαη πξνεδξεύεη ζηηο ζπλεδξίεο ηεο ΕΠΙΣΡΟΠΗ. 

-       Τπνγξάθεη καδί κε ηνλ Γξακκαηέα ηα Πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηώλ. 

-       Τπνγξάθεη καδί κε ην Σακία ηηο επηηαγέο πιεξσκώλ. 

(β) Καζήθοληα Γρακκαηέα 

-       Πξνεδξεύεη ζηηο ζπλεδξίεο ζε πεξίπησζε θσιύκαηνο ηνπ Πξνέδξνπ. 

-       Σεξεί Πξαθηηθά ησλ πλεδξηώλ ηεο ΕΠΙΣΡΟΠΗ. 

-       Εηνηκάδεη ηελ αιιεινγξαθία ηεο ΕΠΙΣΡΟΠΗ. 

-       Καηαζέηεη ηηο εηζεγήζεηο ηεο ΕΠΙΣΡΟΠΗ ζην Δ.. ηεο ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ. 

(γ) Καζήθοληα Σακία 

-       Σεξεί ηηο ηακεηαθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ειεγθηώλ. 

-       Τπνγξάθεη καδί κε ηνλ Πξόεδξν ηηο επηηαγέο πιεξσκώλ. 

-       Εηνηκάδεη ηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ ΣΑΜΕΙΟΤ, ηελ νπνία ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε ζην 

Δ.. ηεο ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ, πξηλ ηελ εηήζηα Γεληθή πλέιεπζε. 

• ΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΥΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΩΝ ΣΑΜΕΙΟΤ 

-       Οη πιεξσκέο από ην ΣΑΜΕΙΟ γίλνληαη κόλν κε επηηαγέο. 

-       Όια ηα έμνδα πνπ αθνξνύλ ηε δηαρείξηζε ηνπ ΣΑΜΕΙΟΤ, ηα ειεγθηηθά δηθαηώκαηα θαη 

ηελ ηήξεζε ησλ βηβιίσλ θαηαβάιινληαη από ην ΣΑΜΕΙΟ. 

-       Οη ινγαξηαζκνί ηνπ ΣΑΜΕΙΟΤ ζα ειέγρνληαη από ειεγθηέο πνπ ζα δηνξίδνληαη από ηελ 

ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ. 

 ΑΛΛΑΓΕ – ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕΙ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΑΜΕΙΟΤ 

Οη παξόληεο θαλνληζκνί ιεηηνπξγίαο ηνπ ΣΑΜΕΙΟΤ ζα ηξνπνπνηνύληαη από ηε Γεληθή 

πλέιεπζε ηεο ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ, ε νπνία απνηειεί ην αλώηαην ζώκα. 
 


