ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
ΠΟΦΕΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Άρθρο 1
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Με απόφαση του Ενοποιητικού Καταστατικού Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στις 29
Δεκεμβρίου 2004 η επωνυμία της Ομοσπονδίας τροποποιείται από Παγκύπρια Ομοσπονδία
Φοιτητικών Ενώσεων (ΠΟΦΝΕ) σε Παγκύπρια Ομοσπονδία Φοιτητικών Ενώσεων
(ΠΟΦΕΝ).
Η Ομοσπονδία έχει σφραγίδα σχήματος κυκλικού που φέρει στην περιφέρεια την ονομασία
της Ομοσπονδίας ελληνικά και αγγλικά και στο κέντρο την Αθηνά που στέκεται πάνω στην
Κύπρο κρατώντας πάπυρο.
Άρθρο 2
ΑΡΧΕΣ
Πίστη στη δημοκρατία, την ελευθερία, την ειρήνη, τη δικαιοσύνη, την ισότητα και την
αυτοδιάθεση των λαών.
Αλληλεγγύη προς τους αγωνιζόμενους κατά του αποικισμού και των φυλετικών
διακρίσεων λαούς, προάσπιση των ανθρωπίνων, κοινωνικών και πολιτικών
δικαιωμάτων στη βάση των αρχών του Ευρωπαϊκού και Διεθνούς δικαίου και
προώθηση των αρχών των Ηνωμένων Εθνών.
Προσήλωση στις αρχές του Παγκόσμιου Φοιτητικού Κινήματος και στις
συνδικαλιστικές και ακαδημαϊκές ελευθερίες.
Έντονη αντίθεση σε κάθε μορφή ανελευθερίας και κοινωνικής αδικίας.
Πίστη στις Ευρωπαϊκές αξίες και αρχές ως αναπόσπαστο τμήμα των πανανθρώπινων
αξιών και ιδανικών.

1.
2.

3.
4.
5.

Άρθρο 3
ΣΚΟΠΟΙ
1.α.
β.
γ.

Εκπροσώπηση του Κυπριακού Φοιτητικού Κινήματος στην Κύπρο και διεθνώς.
Η εξασφάλιση και διαφύλαξη της ενότητας και της αυτοτέλειας του Κυπριακού
Φοιτητικού Κινήματος.
Η υποστήριξη, η προώθηση και κατοχύρωση των δικαιωμάτων και συμφερόντων των
Κύπριων φοιτητών με οποιοδήποτε νόμιμο μέσο και τρόπο έχει η Ομοσπονδία στη
διάθεση της και ειδικότερα μέσω της διεκδίκησης, της συμμετοχής και εκπροσώπησης
τους στις επιτροπές, τα σώματα που ασχολούνται με φοιτητικά και άλλα ακαδημαϊκά
1

θέματα και στα σώματα όλων των Ανώτερων και Ανώτατων Σχολών Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης.
δ. Η πολιτιστική και πνευματική καλλιέργεια των Κύπριων φοιτητών.
ε. Συμμετοχή στον αγώνα για συνεχή βελτίωση, εκδημοκρατικοποίηση και
εκσυγχρονισμό της Παιδείας για παροχή ίσων ευκαιριών στη μόρφωση και για δωρεάν
Παιδεία σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης.
στ. Συμμετοχή στον αγώνα για προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της αξιοκρατίας
και η διασφάλιση μιας κοινωνίας ίσων ευκαιριών, ισονομίας και ισοπολιτείας για
όλους.
2.α.
β.
γ.
δ.

3.α.
β.
γ.

Η διεθνής αλληλεγγύη και η ενεργός συμβολή στους σπουδαστικούς, δημοκρατικούς,
πνευματικούς, πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες.
Η ανάπτυξη της διεθνούς φιλίας και συνεργασίας και η δημιουργία συναδελφικών
δεσμών μεταξύ των φοιτητών της Κύπρου και άλλων χωρών.
Υποστήριξη και ενίσχυση του αγώνα για την ενότητα του Παγκόσμιου Φοιτητικού
κινήματος.
Προώθηση της στενής επικοινωνίας και συνεργασίας με τα αντίστοιχα δευτεροβάθμια
όργανα των χωρών της Ευρώπης διαμέσου της συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Φοιτητικών Ενώσεων (ESIB).
Συμμετοχή των φοιτητών στον αγώνα για μιαν Κύπρο ενωμένη, ομοσπονδιακή,
ανεξάρτητη, εδαφικά ακέραιη, κυρίαρχη και αποστρατικοποιημένη, κοινή πατρίδα
όλων των Κυπρίων.
Προώθηση των συμφερόντων του Κυπριακού λαού στη βάση των αρχών των
Ηνωμένων Εθνών και του Διεθνούς Δικαίου για μια λύση δίκαιη, βιώσιμη και
λειτουργική.
Η καλλιέργεια σχέσεων φιλίας, συνεργασίας, αλληλοκατανόησης και ειρηνικής
συνύπαρξης Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.
Άρθρο 4
ΜΕΛΗ

1.

Ορισμός
Μέλη της Ομοσπονδίας μπορούν να γίνουν οι Κυπριακές Φοιτητικές Ενώσεις που
εκπροσωπούν κατά σπουδαστικά κέντρα τους Κύπριους φοιτητές και που αριθμούν
περισσότερα των 40 μελών και στις οποίες διεξάγονται εκλογές κάθε χρόνο κατά το
εαρινό εξάμηνο με τη μέθοδο της απλής αναλογικής όσον αφορά την εκπροσώπηση
τους στα όργανα της Ομοσπονδίας. Η εφαρμογή της απλής αναλογικής σε Φοιτητικές
Ενώσεις μέλη της Ομοσπονδίας θα τεθεί σε ισχύ σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο
χρόνων από την ημερομηνία πραγματοποίησης των τελευταίων καταστατικών
αλλαγών. Εννοείται ότι Φοιτητικές Ενώσεις θεωρούνται και οι πρωτοβάθμιες
φοιτητικές οργανώσεις που εκπροσωπούν κατά σπουδαστικό κέντρο τους Κύπριους
φοιτητές και δε φέρουν στην ονομασία τους τη λέξη Φοιτητική Ένωση.
Τα υφιστάμενα μέλη της Ομοσπονδίας (μέχρι το 30ο Συνέδριο) που δεν
συγκεντρώνουν τον αριθμό των 40 μελών, μπορούν να παραμείνουν μέλη της
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Ομοσπονδίας και να αντιπροσωπεύονται στα συνέδρια – διοικούσα, με εκλεγμένο
μέλος τους που θα εκλέγεται με το σύστημα της απλής αναλογικής.
«Σπουδαστικό κέντρο» εννοείται για την Κύπρο εκπαιδευτικό ίδρυμα, για την Ελλάδα
πόλη σπουδών και για τις υπόλοιπες χώρα σπουδών.
Με την έννοια «φοιτητής» εννοείται ο σπουδαστής σε ανώτερο ή ανώτατο
εκπαιδευτικό ίδρυμα που αναγνωρίζεται σαν τέτοιο από την Κυπριακή Δημοκρατία και
από το οποίο θα αποκτήσει ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό τίτλο ή ο σπουδαστής σε
μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών για απόκτηση ακαδημαϊκού ή επαγγελματικού πτυχίου.
Με την έννοια «απόφοιτος» εννοείται ο αντιπρόσωπος στα όργανα της Ομοσπονδίας
όπως καθορίζεται στο άρθρο 6 του οποίου η επίσημη ημερομηνία αποφοίτησης
λογίζεται η επίσημη ημερομηνία λήψης του πτυχίου του ή άλλου τίτλου σπουδών.
Με την έννοια «απλή αναλογική» εννοείται σε όλες τις περιπτώσεις, εκτός εάν ορίζεται
διαφορετικά, η διαδικασία κατά την οποία οι έδρες κατανέμονται μεταξύ των
συνδυασμών ή των μεμονωμένων υποψηφίων, ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη.
Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του
οργάνου και το πηλίκο της διαίρεσης αυτής αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε
συνδυασμός ή ανεξάρτητος υποψήφιος καταλαμβάνει τόσες έδρες όσες φορές χωρεί το
εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε. Σε περίπτωση που
μεμονωμένος υποψήφιος έλαβε περισσότερους ψήφους από το εκλογικό μέτρο,
καταλαμβάνει μόνο μία έδρα. Οι έδρες που μετά την πρώτη κατανομή μένουν
αδιάθετες, κατανέμονται σε δεύτερη κατανομή μεταξύ των συνδυασμών και των
μεμονωμένων υποψηφίων, που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων,
ανεξαρτήτως από το εάν έχουν πάρει έδρες στην πρώτη κατανομή. Τις έδρες που πήρε
κάθε συνδυασμός τις καταλαμβάνουν οι υποψήφιοι που έλαβαν τους περισσότερους
σταυρούς προτίμησης. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ συνδυασμών ή ανεξάρτητων
υποψηφίων, γίνεται κλήρωση.
2.

Διαδικασία εισδοχής νέου μέλους
α. Την εισδοχή νέου μέλους στην Ομοσπονδία εξετάζει και αποδέχεται η Γραμματεία,
εγκρίνει η Διοικούσα Επιτροπή και επικυρώνει το Συνέδριο της Ομοσπονδίας με
πλειοψηφία του ενός δευτέρου (½) πλέον ενός του συνόλου των μελών του.
β. Η ενδιαφερόμενη Φοιτητική Ένωση υποβάλλει αίτηση που έχει ληφθεί από το
ανώτατο διοικητικό όργανο της στη Γραμματεία τουλάχιστο δεκαπέντε (15) μέρες
πριν από το Συνέδριο. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο
καταστατικού και μητρώο μελών (ονοματεπώνυμο, κλάδος και έτος σπουδών).

3.

Δικαιώματα μελών
Κάθε Φοιτητική Ένωση – μέλος έχει δικαίωμα:
α. Διατήρησης της οικονομικής και διοικητικής της αυτοτέλειας.
β. Αντιπροσώπευσης και συμμετοχής σε όλες τις διαδικασίες των Συνεδρίων της
Ομοσπονδίας.
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γ. Υποβολής εισηγήσεων για συζήτηση στα Συνέδρια και τα διοικητικά σώματα της
Ομοσπονδίας.
δ. Οι αντιπρόσωποι των Φοιτητικών Ενώσεων - μελών έχουν το δικαίωμα να
εκλέγουν και να εκλέγονται στα διοικητικά σώματα της Ομοσπονδίας.
ε. Να απολαμβάνει πλήρως την ιδιότητα του μέλους και να χρησιμοποιεί το έμβλημα
της Ομοσπονδίας.
4.

Υποχρεώσεις
Οι Φοιτητικές Ενώσεις – μέλη έχουν υποχρέωση:
α. Να αποδέχονται το καταστατικό της Ομοσπονδίας και να εργάζονται ενεργά για
την πραγματοποίηση των αρχών και των σκοπών της.
β. Να τηρούν τις αποφάσεις της Ομοσπονδίας.
γ. Να εκπληρώνουν τις ταμειακές τους υποχρεώσεις.
δ. Να αποστέλλουν κάθε χρόνο μητρώο μελών όπως καθορίζεται στην παράγραφο
2.β. του παρόντος άρθρου, να γνωστοποιούν κάθε μεταβολή του καταστατικού
τους που δύναται να επηρεάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους όρους συμμετοχής
τους στο δευτεροβάθμιο όργανο, τουλάχιστο 15 μέρες πριν το Συνέδριο και τη
σύνθεση της ηγεσίας τους αμέσως μετά τις αρχαιρεσίες.

5.

Φοιτητικές Ενώσεις που δεν μπορούν να γίνουν μέλη της Ομοσπονδίας, μπορούν να
εξυπηρετούνται από τη Γραμματεία ή μέσω άλλης Φοιτητικής Ένωσης - μέλους.
Άρθρο 5
ΑΠΩΛΕΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ

1.

Φοιτητική Ένωση – μέλος μπορεί να αποβληθεί από την Ομοσπονδία σε περίπτωση
κατά την οποία:
α. Απομακρύνεται ή παραβιάζει το παρόν καταστατικό.
β. Καθυστερεί αδικαιολόγητα την εκπλήρωση των ταμειακών της υποχρεώσεων.
γ. Καθυστερεί ή συστηματικά παραμελεί την εκτέλεση αποφάσεων της Διοικούσας
Επιτροπής και του Συνεδρίου οι οποίες δεν αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του
καταστατικού της.
δ. Απουσιάζει σε δύο κατά συνέχεια Συνέδρια της Ομοσπονδίας χωρίς σοβαρό
δικαιολογητικό.

2.

Η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) πλέον ενός των τακτικών
αντιπροσώπων του Συνεδρίου.

3.

Φοιτητική Ένωση – μέλος που αποχωρεί οικιοθελώς, αφότου εγγράφως κοινοποιήσει
στη Γραμματεία την οριστική απόφαση της για αποχώρηση, αναστέλλονται τα
δικαιώματα συμμετοχής της στην Ομοσπονδία, αλλά παραμένει παρατηρητής για δύο
(2) μήνες μετά την κοινοποίηση. Σε περίπτωση που αντιπρόσωποι της Φοιτητικής
Ένωσης - μέλους που αποχωρεί οικειοθελώς συμμετέχουν σε οργανική θέση στη
γενική Γραμματεία διατηρούν το δικαίωμα συμμετοχής μέχρι και δύο μήνες μετά την
κοινοποίηση της αποχώρησης της Φοιτητικής τους Ένωσης.
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Άρθρο 6
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ – ΜΕΛΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
1.

2.
3.

4.

Οι Φοιτητικές Ενώσεις – μέλη της Ομοσπονδίας αντιπροσωπεύονται στη Διοικούσα
Επιτροπή και στο Συνέδριο με τακτικούς και ισάριθμους αναπληρωματικούς
αντιπροσώπους. Αντιπρόσωποι μπορούν να είναι και απόφοιτοι από Φ.Ε. του
εξωτερικού και εσωτερικού μέχρι τριάντα (30) μήνες μετά την αποφοίτηση τους.
Φοιτητικές Ενώσεις που δεν μπορούν να είναι μέλη μπορούν να αντιπροσωπεύονται με
παρατηρητή ο οποίος έχει συμβουλευτική ιδιότητα.
Η αντιπροσώπευση των Φοιτητικών Ενώσεων – μελών προσδιορίζεται με την
αναλογική εκπροσώπηση. Για κάθε 40 μέλη οι Φοιτητικές Ενώσεις παίρνουν 1 (ένα)
σύνεδρο. Όταν το υπόλοιπο είναι πέραν του ½ + 1 εκλέγεται ακόμα ένας σύνεδρος.
Η εκπροσώπηση της κάθε Φοιτητικής Ένωσης να γίνεται (αναλογικά) με βάση τα
αποτελέσματα των τελευταίων εκάστοτε εκλογών.
Άρθρο 7
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Το ανώτατο διοικητικό όργανο της ομοσπονδίας είναι το Συνέδριο. Μεταξύ δύο συνεδρίων
ανώτερο διοικητικό όργανο είναι η Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.). Εκτελεστικό σώμα της
Διοικούσας Επιτροπής είναι η Γραμματεία της Ομοσπονδίας.
Στην εκτέλεση των καθηκόντων τους η Δ.Ε. και η Γ.Γ. πρέπει:
α.
Να καθοδηγούνται από τις αρχές και τους σκοπούς της Ομοσπονδίας και τα
συμφέροντα του Κυπριακού Φοιτητικού Κινήματος.
β.
Να ενεργούν σύμφωνα με το καταστατικό και τις αποφάσεις των Συνεδρίων της
Ομοσπονδίας.
γ.
Να σέβονται την αυτοτέλεια των Φοιτητικών Ενώσεων - μελών.
Άρθρο 8
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
1.

Το Συνέδριο αποτελεί το ανώτατο όργανο της Ομοσπονδίας.

2.

Το Συνέδριο μπορεί να είναι Τακτικό και Έκτακτο. Το τακτικό Συνέδριο συνέρχεται
μια φορά το χρόνο κατά προτίμηση την τελευταία εβδομάδα του Ιούλη.
Έκτακτο Συνέδριο συγκαλείται όταν:
α. Αποφασισθεί από τη Δ. Ε. με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) μελών της, ή
β. Ζητηθεί από τα δύο τρίτα (2/3) των Φοιτητικών Ενώσεων – μελών της
Ομοσπονδίας.

3.

Το Συνέδριο της Ομοσπονδίας αποτελείται από όλες τις Φοιτητικές Ενώσεις - μέλη της
Ομοσπονδίας οι οποίες αντιπροσωπεύονται με τακτικούς και αναπληρωματικούς
αντιπροσώπους όπως στην παράγραφο 3 του άρθρου 6.
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4.

Κάθε Φοιτητική Ένωση – μέλος οφείλει να γνωστοποιεί εγγράφως προς τη γραμματεία
τους αντιπροσώπους της για το Συνέδριο.

5.

Το Συνέδριο:
α. Αποφασίζει για την έγκριση της Έκθεσης Δράσης της Δ.Ε., καθώς και για την
έγκριση της Οικονομικής Έκθεσης που κατατίθεται από την Επιτροπή
Οικονομικού Ελέγχου.
β. Αποφασίζει για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται ή ρυθμίζεται από το
καταστατικό και εγκρίνει, τροποποιεί ή και απορρίπτει αποφάσεις της
γραμματείας ή της Δ.E. που δεν προβλέπονται από το καταστατικό.
γ.
Εξετάζει κατόπιν αίτησης Φοιτητικής Ένωσης – μέλους προσφυγές κατά
αποφάσεων της Δ.Ε. ή της Γραμματείας.
δ.
Ανακηρύσσει υποχρεωτικά τα μέλη της νέας Διοικούσας Επιτροπής της
Ομοσπονδίας.
ε.
Ανακηρύσσει επίτιμους Προέδρους, Αντιπροέδρους και επίτιμες Φοιτητικές
Ενώσεις – μέλη.

6.

Οι εργασίες του Συνεδρίου διευθύνονται από εντεκαμελές προεδρείο που αποτελείται
από πρόεδρο, γραμματέα και εννέα αντιπροέδρους που εκλέγονται από το Συνέδριο. Η
εκλογή τους επιδιώκεται να γίνεται μέσα από συναίνεση των ¾ των παρόντων
συνέδρων. Και εάν τούτου δεν καταστεί εφικτό τότε διεξάγεται φανερή ψηφοφορία
στη βάση της απλής αναλογικής. Ο καταρτισμός του προεδρείου σε αυτήν την
περίπτωση, γίνεται με απλή πλειοψηφία.

7.

Το Συνέδριο βρίσκεται σε απαρτία παρόντων του ενός δευτέρου (1/2) πλέον ενός του
συνόλου των τακτικών αντιπροσώπων που προέρχονται τουλάχιστον από το ένα
δεύτερο (1/2) των Φοιτητικών Ενώσεων – μελών της ομοσπονδίας.
Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας οι παρόντες αντιπρόσωποι του Συνεδρίου λαμβάνουν
αποφάσεις που καθίστανται ισχυρές μόνο κατόπιν επικύρωσης τους από τα δύο τρίτα
(2/3) των Φοιτητικών Ενώσεων – μελών της ομοσπονδίας.

8.

Οι αποφάσεις του Συνεδρίου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών,
η δε ψηφοφορία γίνεται με ανύψωση της ταυτότητας των αντιπροσώπων ή μυστικά με
ψηφοδέλτια εφ’ όσον ζητήσει τούτο το ένα πέμπτον (1/5) των αντιπροσώπων του
Συνεδρίου. Για προσωπικά ζητήματα και γενικά για ζητήματα εμπιστοσύνης η
ψηφοφορία γίνεται πάντοτε μυστικά με ψηφοδέλτια.
Άρθρο 9
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.
2.

Η Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.) είναι το ανώτερο όργανο της Ομοσπονδίας κατά τη
διάρκεια της περιόδου μεταξύ Συνεδρίων.
Η Διοικούσα Επιτροπή απαρτίζεται από τους αντιπροσώπους των Φοιτητικών
Ενώσεων – μελών. Όλες οι Φοιτητικές ενώσεις αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον με
ένα μέλος στη Δ.Ε.. Για κάθε τρεις συνέδρους οι Ενώσεις παίρνουν 1 μέλος της Δ.Ε..
Οι αντιπρόσωποι που εξασφαλίζει η Φοιτητική Ένωση κατανέμονται στους
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συνδυασμούς που εκπροσωπούνται στη Φοιτητική Ένωση με το σύστημα της απλής
αναλογικής.
Όταν το υπόλοιπο των συνέδρων μιας Φοιτητικής Ένωσης είναι πέραν του ½ παίρνουν
ακόμα 1 (ένα) μέλος στη Δ. Ε.. Σε περίπτωση που συνδυασμός Φοιτητικής Ένωσης
επιλέγει να μην καταλάβει τις θέσεις που του αναλογούν στο Συνέδριο – Διοικούσα, οι
θέσεις μένουν κενές.
3.

Η σύνθεση της Δ.Ε. ανακοινώνεται και επικυρώνεται από το Συνέδριο, η δε θητεία της
είναι ετήσια και αρχίζει από τη λήξη των εργασιών του Συνεδρίου.

4.

Η Δ. Ε. αμέσως μετά την εκλογή της συνέρχεται σε συνεδρία και καταρτίζεται σε
σώμα ως εξής:
α.
β.
γ.
δ.
ε.
στ.
ζ.

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γενικός Γραμματέας
Γενικός Ταμίας
Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων
Γραμματέας Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
Γραμματέας Φοιτητικών Προβλημάτων
(υπεύθυνος για φοιτητές στο εξωτερικό)
η. Γραμματέας Φοιτητικών Προβλημάτων
(υπεύθυνος για φοιτητές στην Κύπρο)
θ. Γραμματέας Εκδηλώσεων και Πολιτισμού
ι. Γραμματέας Διεθνών Φοιτητών
5.

Το Συνέδριο αποφασίζει για τη δημιουργία και κατανομή νέων θέσεων στη Διοικούσα
Επιτροπή και κατά συνέπεια στη Γραμματεία.

6.

Οι αντιπρόσωποι των Φοιτητικών Ενώσεων – μελών στη Δ.Ε. της Ομοσπονδίας
θεωρούνται στις έδρες των Φοιτητικών Ενώσεων σαν κλιμάκιο της Δ.Ε. στο οποίο η
Δ.Ε. και η Γραμματεία μπορούν να αναθέσουν συγκεκριμένα καθήκοντα για τις
εξωτερικές και άλλες σχέσεις της Ομοσπονδίας.

7.

Ανάκληση ή και αντικατάσταση των αντιπροσώπων στη Δ.Ε. κάθε Φοιτητικής Ένωσης
αποτελεί δικαίωμα και αρμοδιότητα μόνο των διοικητικών οργάνων της οικείας
οργάνωσης.
Άρθρο 10
ΕΞΟΥΣΙΕΣ, ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1.

Η Διοικούσα Επιτροπή:
α. Διαχειρίζεται και διευθύνει τις εργασίες της Ομοσπονδίας και ενεργεί εκ μέρους
της.
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β. Είναι υπεύθυνη για την οικονομική διαχείριση της Ομοσπονδίας και την τήρηση
των λογαριασμών, ελέγχει το Γενικό Ταμία και λογοδοτεί για τις οικονομικές του
πράξεις στο Συνέδριο.
γ. Συγκαλεί μια φορά το χρόνο το Συνέδριο και καταθέτει έκθεση δράσης για το έτος
που πέρασε. Την έκθεση προς το Συνέδριο καταθέτει ο Πρόεδρος της
Ομοσπονδίας.
δ. Καταθέτει και προτείνει προς το Συνέδριο για έγκριση κανονισμούς διεξαγωγής
του Συνεδρίου.
ε. Διορίζει υποεπιτροπές στις οποίες αναθέτει την διεκπεραίωση ορισμένων
καθηκόντων και εγκρίνει τους κανονισμούς και όρους εντολής στη βάση των
οποίων θα εργάζονται.
στ. Διορίζει αντιπροσώπους της Ομοσπονδίας στα μέλη εκείνα στα οποία ήθελε κρίνει
αναγκαίο.
ζ. Κηρύττει κενή τη θέση οποιουδήποτε μέλους της Δ.Ε. το οποίο αποχωρεί και
καλεί τη Φοιτητική Ένωση του όπως συμπληρώσει την εν λόγω θέση.
2.

Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει για οποιοδήποτε σημείο το οποίο δεν
προνοείται από το παρόν καταστατικό. Αποφάσεις τέτοιου είδους παίρνονται με
πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) και είναι δεσμευτικές για όλες τις Φοιτητικές Ενώσεις –
μέλη, τηρούμενης της διάταξης 3β του άρθρου 4. Οι αποφάσεις αυτές έχουν ισχύ
καταστατικής διάταξης εκτός αν ακυρωθούν ή τροποποιηθούν από το Συνέδριο.

3.

Η Διοικούσα Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται τα 2/3 των μελών
της. Αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση μη απαρτίας αν η
συνεδρία της Δ.Ε. καλείται κατά τις φοιτητικές διακοπές, αυτή αναβάλλεται για μία
(1) ώρα και όσα μέλη παρευρεθούν θεωρούνται απαρτία, αν όμως η συνεδρία
καλείται κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού χρόνου, όσα μέλη παρευρεθούν
θεωρούνται απαρτία, οι αποφάσεις όμως τέτοιας συνεδρίας έχουν ισχύ εφόσον
εγκριθούν από το ένα δεύτερο (1/2) των Φοιτητικών Ενώσεων – μελών.
Άρθρο 11
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

1.

Η Γενική γραμματεία εκλέγεται από τη Διοικούσα Επιτροπή στη βάση του εκλογικού
συστήματος της απλής αναλογικής.
α. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής:
Για την εκλογή της Γενικής Γραμματείας επιλέγεται εντεκαμελής Εφορευτική
Επιτροπή αποτελούμενη από μέλη της Διοικούσας που δεν διεκδικούν
υποψηφιότητα από τη Γενική Γραμματεία. Η Εφορευτική επιλέγεται είτε μέσα
από συναινετική διαδικασία ανάμεσα στους συνδυασμούς ή και τους
ανεξάρτητους υποψήφιους ή εκλέγεται με βάση το σύστημα της απλής αναλογικής
εφόσον δεν εξευρεθεί συναίνεση των τριών τετάρτων των παρόντων μελών της
Διοικούσας. Των διαδικασιών για την εκλογή νέας Εφορευτικής επιτροπής
προεδρεύει το προεδρείο του Συνεδρίου. Ανάμεσα στα μέλη της Εφορευτικής
Επιτροπής διεξάγεται ψηφοφορία για την εκλογή προέδρου του σώματος, αρχικά
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με απόλυτη πλειοψηφία και σε δεύτερη φάση, εάν τούτο δεν καταστεί εφικτό, με
απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών.
β. Εκλογή Γενικής Γραμματείας:
Οι δηλώσεις υποψηφιοτήτων για τη Γενική Γραμματεία κατατίθενται στο
απερχόμενο προεδρείο του Συνεδρίου τρεις μέρες πριν την ημερομηνία
διεξαγωγής των εκλογών, η οποία πρέπει να καθοριστεί σε μικρότερο διάστημα
της μίας εβδομάδας από τη λήξη του Συνεδρίου. Ο αριθμός των υποψηφίων των
συνδυασμών δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμών των εδρών της Γραμματείας.
Υποψηφιότητα μπορεί να υποβληθεί είτε σε συνδυασμούς, είτε ως μεμονωμένοι
υποψήφιοι. Τα ονόματα των υποψηφίων αναγράφονται στα ψηφοδέλτια με
αλφαβητική σειρά. Τα ψηφοδέλτια με ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής πρέπει
να μετρηθούν και να σφραγισθούν. Η ψηφοφορία είναι πάντοτε μυστική. Τη
γενικότερη ευθύνη διεξαγωγής των εκλογών και ανακοίνωσης των
αποτελεσμάτων φέρει η Εφορευτική Επιτροπή.
2.

Η Γενική Γραμματεία (Γ.Γ.) έχει όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες τις οποίες η Δ.Ε.
αποφάσισε να μεταβιβάσει σε αυτήν, ενεργεί και πράττει στη βάση των αποφάσεων
του Συνεδρίου και της Δ.Ε. στο πνεύμα της όλης πολιτικής και τακτικής της
Ομοσπονδίας.

3.

Τη Γ.Γ. απαρτίζουν οι ακόλουθοι όπως στο άρθρο 9 (π4) καθορίζεται:
α.
β.
γ.
δ.
ε.
στ.
ζ.
η.

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γενικός Γραμματέας
Οργανωτικός Γραμματέας
Γενικός Ταμίας
Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων
Γραμματέας Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
Γραμματέας Φοιτητικών Προβλημάτων
(υπεύθυνος για φοιτητές στο εξωτερικό)
θ. Γραμματέας Φοιτητικών Προβλημάτων
(υπεύθυνος για φοιτητές στην Κύπρο)
ι. Γραμματέας Εκδηλώσεων και Πολιτισμού
ια. Γραμματέας Διεθνών Φοιτητών
4.

Η Γραμματεία διατηρεί τις διεθνείς σχέσεις της Ομοσπονδίας.

5.

Η Γραμματεία συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον κάθε 15 μέρες και έκτακτα όταν
ζητήσει τούτο το ένα τρίτο (1/3) των μελών της.

6.

Η Γραμματεία υποχρεώνεται να τηρεί:
α.
β.
γ.

Βιβλίο πρακτικών Συνεδρίου
Βιβλίο πρακτικών Συνεδριών Διοικούσας Επιτροπής
Βιβλίο πρακτικών Συνεδριών Γραμματείας
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δ.
ε.
στ.
ζ.
η.
θ.

Φάκελο εξερχόμενων εγγράφων
Φάκελο εισερχόμενων εγγράφων
Βιβλίο ταμείου
Φάκελο αποδείξεων ταμείου
Φάκελο μητρώου Φοιτητικών Ενώσεων – μελών και μητρώο μελών των
Φοιτητικών Ενώσεων.
Φάκελο καταστατικών Φοιτητικών Ενώσεων – μελών.

7.

Η Γραμματεία είναι υπεύθυνη για τη φύλαξη της σφραγίδας της Ομοσπονδίας.

8.

Η Γραμματεία καλεί της συνεδριάσεις της Ομοσπονδίας, μετά από έγκαιρη
ειδοποίηση προς τις Φοιτητικές Ενώσεις – μέλη.

9.

Η Γραμματεία βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται το ένα δεύτερο (1/2) των
μελών της. Αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία.
Άρθρο 12
ΕΞΟΥΣΙΕΣ, ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

1.

Η Γενική Γραμματεία καταρτίζεται σε σώμα μέσα από αρχαιρεσίες ανάμεσα στα μέλη
της. Η διαδικασία εκλογής για το κάθε πόστο διεξάγεται με φανερή ψηφοφορία, με
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών. Ο καταρτισμός σε σώμα
πραγματοποιείται εντός μίας εβδομάδας το αργότερο από την εκλογή της Γενικής
Γραμματείας. Μέχρι και την εκλογή του προέδρου προεδρεύει το μεγαλύτερο σε
ηλικία μέλος της γενικής γραμματείας, το οποίο έχει την ευθύνη να παραλάβει
γραπτώς τις υποψηφιότητες για το κάθε πόστο μία μέρα πριν την καθορισμένη
ημερομηνία της συνεδρίας της Γραμματείας.
Σε περίπτωση που μετά από δύο ψηφοφορίες δεν καταστεί δυνατό να καταρτιστεί σε
σώμα η Γενική Γραμματεία, τότε σε δεύτερη συνεδρία της Γραμματείας η οποία θα
πραγματοποιηθεί εντός μίας εβδομάδας από την προηγούμενη, ο καταρτισμός μπορεί
να γίνει με απλή πλειοψηφία.

2.

Πρόεδρος
Συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Δ.Ε. και της Γ.Γ., προεδρεύει των συνεδριάσεων,
διευθύνει τις συζητήσεις, θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία, εκπροσωπεί την
Ομοσπονδία δικαστικά και εξώδικα και γενικά ενώπιον κάθε δημόσιας αρχής,
φροντίζει για την εκπλήρωση των σκοπών της Ομοσπονδίας και γενικά επιβλέπει και
συντονίζει τη δράση των οργάνων της.

3.

Αντιπρόεδρος
Βοηθά τον Πρόεδρο στα καθήκοντα του και κωλυόμενου του Προέδρου αναλαμβάνει
τις εξουσίες του.
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4.

Γενικός Γραμματέας
Φυλάττει τα αρχεία και τη σφραγίδα της Ομοσπονδίας, τηρεί πρωτόκολλο
εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων της
Δ.Ε. και της Γ.Γ., υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα έγγραφα και επιμελείται τα της
σύγκλησης των συνεδριάσεων της Δ. Ε. και της Γ.Γ..

5.

Οργανωτικός Γραμματέας
Έχει τα μητρώα μελών των Φοιτητικών Ενώσεων – μελών της Ομοσπονδίας.
Φροντίζει τα ζητήματα της ένταξης Φοιτητικών Ενώσεων - νέων μελών στην
Ομοσπονδία. Διατηρεί τις σχέσεις και διεκπεραιώνει την αλληλογραφία με τις
Φοιτητικές Ενώσεις – μέλη της Ομοσπονδίας.

6.

Γενικός Ταμίας
Κρατεί τα ταμειακά βιβλία της ομοσπονδίας, εισηγείται στη Δ.Ε. και τη Γ.Γ.
οικονομικής φύσης μέτρα, τηρεί αποδείξεις εσόδων και εξόδων, ευθύνεται για την
ακριβή τήρηση των βιβλίων του ταμείου και την κανονική λειτουργία του, διενεργεί
κατόπιν απόφασης της Δ.Ε. ή της Γ.Γ. τις εισπράξεις και πληρωμές της Ομοσπονδίας.
Καταθέτει στο όνομα της Δ.Ε. ή της Γ.Γ. με την υπογραφή του Προέδρου ή του
Αντιπροέδρου και παρουσιάζει ταμειακή έκθεση οποτεδήποτε του ζητηθεί.

7.

Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων
Διατηρεί σε συνεργασία με το Γ. Γραμματέα τις διεθνείς σχέσεις της Ομοσπονδίας,
διεκπεραιώνει την αλληλογραφία με Φοιτητικές Ενώσεις – μέλη της Ομοσπονδίας, με
Εθνικές Φοιτητικές Ενώσεις και Διεθνείς Φοιτητικές Ενώσεις, είναι υπεύθυνος για το
ξενόγλωσσο υλικό της Δ.Ε. και της Γ.Γ. (επιστολές, ενημερωτικά δελτία, περιοδικά),
φροντίζει για τη διεθνή προβολή της Ομοσπονδίας και εισηγείται μέτρα για την
περαιτέρω ανάπτυξη των διεθνών σχέσεων της ΠΟΦΕΝ.

8.

Γραμματέας Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
Διατηρεί τις σχέσεις με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, με συναφείς αρμόδιες κρατικές
και ιδιωτικές υπηρεσίες, φροντίζει για τη δημόσια προβολή της ΠΟΦΕΝ,
διεκπεραιώνει τις ανακοινώσεις προς τον τύπο και ραδιόφωνο, είναι υπεύθυνος για τη
σύγκληση διασκέψεων τύπου και επιλαμβάνεται όλων των θεμάτων που αφορούν το
ελληνόγλωσσο υλικό της Ομοσπονδίας.

9.

Γραμματείς Φοιτητικών Προβλημάτων
Διατηρούν τις σχέσεις με το υπουργείο Παιδείας και κάθε άλλη αρμόδια αρχή,
διεκπεραιώνουν τη διαδικασία για την προώθηση και επίλυση των φοιτητικών
προβλημάτων, διατηρούν επαφή και αλληλογραφία με τις Φοιτητικές Ενώσεις – μέλη
για τα φοιτητικά προβλήματα.

11

10.

Γραμματέας Διεθνών Φοιτητών
Προωθεί τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι διεθνείς φοιτητές που σπουδάζουν
στην Κύπρο, μέσα από την επαφή με τα αρμόδια Υπουργεία και Υπηρεσίες και
αποτελεί σύνδεσμο της Ομοσπονδίας μαζί με τα οργανωμένα σύνολα των διεθνών
φοιτητών.

11.

Γραμματέας Εκδηλώσεων και Πολιτισμού
Είναι υπεύθυνος για τη διοργάνωση των πάσης φύσεως εκδηλώσεων της
Ομοσπονδίας.
Άρθρο 13
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Το Συνέδριο στη βάση εισήγησης της Δ.Ε. ορίζει ανεξάρτητη τριμελή Επιτροπή οικονομικού
ελέγχου η οποία δεν προέρχεται από τη Διοικούσα, ελέγχει την κατάσταση του ταμείου, την
ορθότητα των λογαριασμών και την αρτιότητα του βιβλίου ταμείου και του φακέλου
αποδείξεων. Το πόρισμα και οι σχετικές εισηγήσεις της επιτροπής κατατίθενται στο
Συνέδριο.
Άρθρο 14
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
1.

Τακτικοί πόροι της Ομοσπονδίας είναι:
α.
β.

2.

Πενήντα λίρες (£50)δικαιώματα εγγραφής της Φ. Ε. – μέλους.
Η ετήσια συνδρομή μέλους της οποίας το ύψος και το χρόνο καταβολής
καθορίζει η Δ.Ε. της Ομοσπονδίας για κάθε μέλος της Ομοσπονδίας και με βάση
τον αριθμό των αντιπροσώπων στη Δ.Ε. κάθε Φοιτητικής Ένωσης – μέλους.

Έκτακτοι πόροι μπορούν να είναι:
Δωρεές, κληροδοτήματα, έρανοι, εισφορές και οποιοδήποτε άλλο εισόδημα παίρνει η
Ομοσπονδία χωρίς καμιά δέσμευση της Ομοσπονδίας.
Άρθρο 15
ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

1.

Η Ομοσπονδία διαλύεται με απόφαση η οποία λαμβάνεται σε δύο (2) συνεχή
Συνέδρια που απέχουν τουλάχιστο 3 μήνες μεταξύ τους. Απαιτείται για τούτο η
παρουσία των τριών τετάρτων (3/4) των αντιπροσώπων του Συνεδρίου και η
πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.
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2.

Σε περίπτωση διάλυσης, η περιουσία της Ομοσπονδίας περιέρχεται στις Φοιτητικές
Ενώσεις – μέλη ανάλογα του αριθμού των μελών της κάθε Φοιτητικής Ένωσης.
Άρθρο 16
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

1.

Το παρόν καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί ή και να αντικατασταθεί με απόφαση
Συνεδρίου που συγκαλείται ειδικά για αυτόν τον σκοπό. Για τούτο απαιτείται η
παρουσία των τριών τετάρτων (3/4) των αντιπροσώπων του Συνεδρίου και η
πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

2.

Το παρόν καταστατικό εγκρίθηκε και ψηφίστηκε νόμιμα από το Β΄ Συνέδριο της
ΠΟΦΝΕ στη Λευκωσία την 3η Αυγούστου 1975, τροποποιήθηκε σε καταστατική
συνέλευση που έγινε τη 12η Αυγούστου 1977, τροποποιήθηκε σε καταστατικό
συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουλίου 1993 και τροποποιήθηκε στην
παρούσα του μορφή στο Ενοποιητικό Καταστατικό Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε
στις 29 Δεκεμβρίου 2004 (στη βάση της κοινής διακήρυξης που υπογράφηκε στη
Λευκωσία στις 24 Νοεμβρίου 2004).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΛΟΓΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΟΦΕΝ
(Εγκρίθηκαν στα πλαίσια του 20ου Συνεδρίου της Ομοσπονδίας)
Άρθρα του καταστατικού που αναφέρονται στην αντιπροσώπευση των Φοιτητικών Ενώσεων
– μελών στην Ομοσπονδία:
1.

Οι Φοιτητικές Ενώσεις – μέλη της Ομοσπονδίας αντιπροσωπεύονται στο Συνέδριο με
τακτικούς και ισάριθμους αναπληρωματικούς αντιπροσώπους, (Άρθρο 6, Παρ.1).

2.

Η αντιπροσώπευση των Φοιτητικών Ενώσεων – μελών προσδιορίζεται με την
αναλογική εκπροσώπηση. Για κάθε 40 μέλη οι Φοιτητικές Ενώσεις εκλέγουν ένα (1)
σύνεδρο. Όταν το υπόλοιπο είναι πέραν των ½ + 1 εκλέγονται ακόμα ένας σύνεδρος
(Άρθρο 6, Παρ. 3)

3.

Οι Φοιτητικές Ενώσεις – μέλη οφείλουν να αποστέλλουν κάθε χρόνο μητρώο μελών
(ονοματεπώνυμο, κλάδο και έτος σπουδών) (Άρθρο 4, Παρ. 4).

4.

Οι Φοιτητικές Ενώσεις – μέλη οφείλουν να γνωστοποιούν εγγράφως προς τη
Γραμματεία τους αντιπροσώπους τους για το Συνέδριο (Άρθρο 7, Παρ.4).

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
5.

Οι Φοιτητικές Ενώσεις – μέλη με δημοκρατικές διαδικασίες εκλέγουν τους
αντιπροσώπους τους για το Συνέδριο της Ομοσπονδίας.

6.

Η εκλογή πρέπει να στηρίζεται στο σύστημα της απλής αναλογικής. Δηλαδή , εκεί
που διεκδικούν την εκλογή πέραν του ενός συνδυασμού οι αντιπρόσωποι θα
καταμερίζονται στους συνδυασμούς αναλογικά.

7.

Τα μητρώα μελών και οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι να αποστέλλονται στη Γ. Γ.
αμέσως μετά τις εκλογές και αυτό να γίνεται τουλάχιστον δεκαπέντε μέρες πριν την
έναρξη του Συνεδρίου.

14

