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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. 2452 της 27ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1989
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ο περί του Κεντρικού Φορέα Νεολαίας Νόμος του 1989 εκδίδεται με δημοσίευση
στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του
Συντάγματος.
Αριθμός 154 του 1989
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ, ΤΗ ΔΟΜΗ,
ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΦΟΡΕΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ Θ ΕΜΑΤΑ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
ΜΕΡΟΣ Ι — ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί του Κεντρικού Φορέα
Νεολαίας Νόμος του 1989.
2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διάφορε
τική έννοια —
«Γραμματέας» σημαίνει τον κατά το άρθρο 9 προνοούμενο Γενικό
Γραμματέα Νέας Γενιάς*
«Γραμματεία» σημαίνει την κατά το άρθρο 7 καθιστάμενη Γενική
Γραμματεία Νέας Γενιάς·
«Διευθυντής» σημαίνει τον κατά το άρθρο 11 προνοούμενο Διευ
θυντή της Υπηρεσίας Νέας Γενιάς*
«Κεντρικός Φορέας» σημαίνει τον κατά το άρθρο 3 καθιστάμενο
Κεντρικό Φορέα Νεολαίας*
«Λειτουργοί Νέας Γενιάς» σημαίνει τους κατά το άρθρο 11 προ
νοούμενους Λειτουργούς Νέας Γενιάς*
«Όργανα του Κεντρικού Φορέα» σημαίνει τα κατά το άρθρο 4
προνοούμενα όργανα του Κεντρικού Φορέα*
«Πολιτική Επιτροπή» σημαίνει την κατά το άρθρο 16 καθιστάμενη
Πολιτική Επιτροπή Νεολαίας*
«Σπουδαστική Επιτροπή» σημαίνει την κατά το άρθρο 20 προνοού
μενη Σπουδαστική Επιτροπή του Συνδικαλιστικού Σώματος*
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«Συμβουλευτικά Σώματα» σημαίνει τα κατά το άρθρο 16 καθιστά
μενα συμβουλευτικά σώματα του Κεντρικού Φορέα*
«Συμβουλευτικό Σώμα» σημαίνει το κατά το άρθρο 16 καθιστάμενο
Γενικό Συμβουλευτικό Σώμα·
«Συνδικαλιστική Επιτροπή» σημαίνει την κατά το άρθρο 20 προ
νοούμενη Συνδικαλιστική Επιτροπή του Συνδικαλιστικού Σώματος·
«Συνδικαλιστικό Σώμα» σημαίνει το κατά το άρθρο 16 καθιστάμενο
Συμβουλευτικό Συνδικαλιστικό Σώμα·
«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Δικαιοσύνης·
«Υπηρεσία» σημαίνει την κατά το άρθρο 11 ιδρυόμενη Υπηρεσία
Νέας Γενιάς·
«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Δικαιοσύνης.

Σύσταση
Κεντρικού
Φορέα.
' Οργανα του
Κεντρικού
Φορέα.
Σκοποί και
αρμοδιότητες
cou Κεντρικού
ί>ορέα.

ιρμοδιότητες
'πουργού.

υσταση
ϊΐ Σύνθεση
ραμματείας.

3μοδιότητες
ιαμματείας.

ΜΕΡΟΣ II — ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΦΟΡΕΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
3. Συνιστάται
νομικό πρόσωπο δημόσιου
δικαίου, καλούμενο
«Κεντρικός Φορέας Νεολαίας».
4. Ο Κεντρικός Φορέας αποτελείται από τη Γενική Γραμματεία Νέας
Γενιάς, την Υπηρεσία Νέας Γενιάς και τα συμβουλευτικά σώματα που
συνίστανται σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντα Νόμου.
5. Πρωταρχικοί σκοποί και αρμοδιότητες του Κεντρικού Φορέα, με
συναφείς εξουσίες και υποχρεώσεις, είναι οι ακόλουθοι:
(α) Η πρόοδος και ευημερία όλων των νέων της Κύπρου, ανεξάρτη
τα από εθνική καταγωγή ή θρησκεία 
(β) η παροχή ευκαιριών σε όλους τους νέους και τις οργανώσεις
τους για συμμετοχή και' ανάληψη ευθύνης στην κοινωνική,
οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη και πρόοδο της κοινό
τητας τους και του τόπου γενικότερα·
(γ) η δημιουργική απασχόληση και ψυχαγωγία των νέων της
Κύπρου·
(δ) η άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων
που απασχολούν τη νεολαία.
6. Ο Υπουργός ασκεί τις αρμοδιότητες που του ανατίθενται με τον
παρόντα Νόμο και ενεργεί ως σύνδεσμος μεταξύ του Κεντρικού Φορέα
και της Κυβέρνησης σε όλα τα θέματα τα οποία δεν εμπίπτουν στις
αρμοδιότητες του Γραμματέα.
ΜΕΡΟΣ III — ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
7. Συνιστάται Γραμματεία, καλούμενη «Γενική Γραμματεία Νέας
Γενιάς», η οποία θα τελεί υπό την προεδρία του Γραμματέα και στην
οποία θα μετέχουν ο Διευθυντής της Υπηρεσίας, ένας λειτουργός από
κάθε Υπουργείο ή Ημικρατικό Οργανισμό που ασχολείται με θέματα που
αφορούν τη νεολαία και ένας εκπρόσωπος από κάθε οργάνωσημέλος
της Πολιτικής Επιτροπής.
8.—(1) Η Γραμματεία συντονίζει και παρακολουθεί την εφαρμογή
της πολιτικής του Κεντρικού Φορέα για θέματα νεολαίας.
(2) Ειδικότερα η Γραμματεία —
(α) Εισηγείται για προώθηση, λαμβανομένων υπόψη των συστά
σεων των συμβουλευτικών σωμάτων, στα διάφορα Υπουργεία,
μέτρα και διευκολύνσεις για την καλύτερη εξυπηρέτηση και
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ανάπτυξη της νεολαίας και αναλαμβάνει το συντονισμό των
παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους νέους·
(β) προωθεί προς τα αρμόδια όργανα του Κεντρικού Φορέα την
ίδρυση και λειτουργία υπηρεσιών και προγραμμάτων που δεν
έχουν ήδη ανατεθεί σε υφιστάμενο φορέα, για την ενημέρωση
και καθοδήγηση των νέων καθώς και για την ικανοποίηση των
αναγκών των νέων και των οργανώσεων τους*
(γ) υποβάλλει, μέσω του Υπουργού, προς έλεγχο και έγκριση στο
Υπουργικό Συμβούλιο τον Απολογισμό, Ισολογισμό και Προ
ϋπολογισμό του Κεντρικού Φορέα.
9.—(1) Της Γραμματείας προεδρεύει Γραμματέας καλούμενος «Γενι
κός Γραμματέας Νέας Γενιάς» ο οποίος διορίζεται και παύεται από τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
(2) Ο Γραμματέας λαμβάνει αποζημίωση η οποία θα ορίζεται στην
πράξη του διορισμού του.

Γραμματέας.

10. Ο Γραμματέας ασκεί τις αρμοδιότητες που του ανατίθενται από
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και οι οποίες περιλαμβάνουν και τα πιο
κάτω:
(α) Προΐσταται της Γραμματείας και προεδρεύει των συνεδριά
σεων της
(β) είναι υπεύθυνος για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των
οργάνων του Κεντρικού Φορέα·
(γ) ετοιμάζει την ημερήσια διάταξη των συνελεύσεων της Πολι
τικής Επιτροπής του Συνδικαλιστικού Σώματος και του Συμβου
λευτικού Σώματος σε συνεργασία με τις οργανώσαςμέλη των
σωμάτων αυτών
(δ) συντονίζει τις διάφορες υπηρεσίες του Κεντρικού Φορέα και
προεδρεύει όλων των οργάνων του*
(ε) μεταφέρει προς την Κυβέρνηση τις αποφάσεις της Πολιτικής
Επιτροπής (σε περίπτωση ομοφωνίας) και τις απόψεις των
μελών της (σε περίπτωση που δεν υπάρχει ομοφωνία)·
(στ) γενικά είναι αρμόδιος για κάθε θέμα που κατά τον παρόντα
Νόμο εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Κεντρικού Φορέα.

Αρμοδιότητες
Γραμματέα.

ΜΕΡΟΣ IV — ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
II.—(1) Για την εύρυθμη λειτουργία του Κεντρικού Φορέα και την
πιο αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων του ιδρύεται Υπηρεσία,
καλούμενη «Η Υπηρεσία Νέας Γενιάς».
(2) Η Υπηρεσία Νέας Γενιάς θα απαρτίζεται από το Διευθυντή,
Λειτουργούς Νέας Γενιάς και Γραμματειακό και Διοικητικό Προσωπικό.
(3) Τα μέλη της Υπηρεσίας είναι δημόσιοι υπάλληλοι.
12.—(1) Η Υπηρεσία σε συνεργασία με το Γραμματέα ασκεί τα
καθήκοντα και εφαρμόζει τα προγράμματα που της ανατίθενται.
(2) Ειδικότερα η Υπηρεσία —
(α) Διεκπεραιώνει και υλοποιεί την Κυβερνητική πολιτική στα
θέματα νεολαίας·
(β) διεξάγει επιστημονικές έρευνες για τις ανάγκες της νεολαίας και
εισηγείται μέτρα για ικανοποίηση τους·

' Ιδρυση και
σύνθεση
Γραμματείας.

Αρμοδιότητες
Υπηρεσίας.
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3504

?

ενημεριόνει τακτικά και ανελλιπώς τα όργανα του Κεντρικού
Φορέα για την πρόοδο που επιτυγχάνεται στα 'διάφορα ζητή
ματα, καθώς και για τα διάφορα προβλήματα που αναφύονται
στο έργο της·
διατηρεί αρχείο και παρακολουθεί τη διεθνή κίνηση και τις
διεθνείς εξελίξεις σε θέματα που αφορούν τη νεολαία και
ενημερώνει πάνω σ ' αυτά ανελλιπώς τα όργανα του Κεντρικού
Φορέα 
παρέχει πάνω σε μόνιμη και συνεχή ετήσια ή και έκτακτη βάση
κάθε δυνατή πρακτική, οικονομική, οργανωτική ή άλλη βοήθεια
την οποία δυνατόν να ζητήσουν τα όργανα του Κεντρικού
Φορέα, οργανώσεις  μέλη του και νέοι, για την πραγματο
ποίηση δικών τους εκδηλώσεων ή δραστηριοτήτων
μεριμνά για την τήρηση λογαριασμών, την κατάρτιση Απολο
γισμού, Ισολογισμού και Προϋπολογισμού οι οποίοι υποβάλ
λονται στο Υπουργικό Συμβούλιο από τη Γραμματεία 

(ζ)

Αιευθυντής.
Λειτουργοί
Νέος Γενιάς,

γενικά είναι αρμόδια για την εκτέλεση κάθε ενέργειας που κατά
τον παρόντα Νόμο προσιδιάζει στις αρμοδιότητες της.
13. Ο Διευθυντής π ρ ο ΐ σ τ α τ α ι της Υπηρεσίας και συνεργάζεται με το
Γραμματέα.
14.—(1) Οι Λειτουργοί Νέας Γενιάς θα ασχολούνται με θέματα
νεολαίας και γενικά θα διεκπεραιώνουν τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας.
(2) Καθήκοντα Λειτουργών Νέας Γενιάς εκτελούν δημόσιοι υπάλλη
λοι που αποσπώνται ή πρόσωπα που διορίζονται ως Λειτουργοί Νέας
Γενιάς, και που έχουν πείρα ή/και πανεπιστημιακά και άλλα προσόντα,
όπως ήθελε καθοριστεί στα σχετικά Σχέδια Υπηρεσίας.
(3) Ο αριθμός των Λειτουργών Νέας Γενιάς καθορίζεται ανάλογα με
τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

Γραμματειακό
15.—(Ι) Το γραμματειακό και διοικητικό προσωπικό της Υπηρεσίας
Προσωπικό, αποτελούν δημόσιοι υπάλληλοι ο αριθμός των οποίων καθορίζεται
ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
(2) Το γραμματειακό και διοικητικό προσωπικό εκτελεί όλα τα
καθήκοντα που του ανατίθενται από το Διευθυντή και τους Λειτουργούς
Νέας Γενιάς και, μεταξύ άλλων, ετοιμάζει και αποστέλλει τα πρακτικά
των συνεδριάσεων των οργάνων του Κεντρικού Φορέα.

Σύσταση
Συμβουλευ
τικών
σωμάτων.

ΜΕΡΟΣ V — ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ
16. Συνίστανται τα πιο κάτω συμβουλευτικά σώματα του Κεντρικού
Φορέα σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων που ακολουθούν:
(α) Η Πολιτική Επιτροπή Νεολαίας, καλούμενη «Η Πολιτική
Επιτροπή»·
(β) το Συμβουλευτικό Συνδικαλιστικό Σώμα, καλούμενο «Το Συνδι
καλιστικό Σώμα»· και
(γ)

Σύνθεση
Πολιτικής
Εκιτροπής.

το Γενικό Συμβουλευτικό Σώμα, καλούμενο «Το Συμβουλευτικό
Σώμα».

17. Η Πολιτική Επιτροπή απαρτίζεται από το Γραμματέα Νέας
Γενιάς, ως Πρόεδρο, το Διευθυντή της Υπηρεσίας Νέας Γενιάς και δύο
αντιπροσώπους από κάθε μια Οργάνωση Νεολαίας των κομμάτων που
εκπροσωπούνται στη Βουλή των Αντιπροσώπων, οι οποίοι θα υπο
δειχθούν από τις αντίστοιχες οργανώσεις.
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18. Η Πολιτική Επιτροπή έχει συμβουλευτικές αρμοδιότητες και
ειδικότερα  '
(α) Μελετά τις ανάγκες της νεολαίας του τόπου και εισηγείται μέσω
του Γραμματέα Νέας Γενιάς στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τη
γενική πολιτική για την ανάπτυξη τΐ]ς·
(β) συμβουλεύει το Γραμματέα Νέας Γενιάς πάνω σε όλα τα θέματα
που αφορούν την εφαρμογή, ανάπτυξη κα συντονισμό προ
γραμμάτων για εξυπηρέτηση της νεολαίας·
(γ) ορίζει αντιπρόσωπο της από την Ομάδα των μελώνΟργανώσεων
που εκπροσωπεί, όπως και ο Γραμματέας Νέας Γενιάς, το Φορέα
Νεολαίας, σε διεθνή βήματα, που απαιτείται κρατική αντι
προσώπευση της Κύπρου, ανάλογα με την περίπτωση. Σε
περίπτωση που ο λόγος της πρόσκλησης αφορά συνδικαλιστικά
θέματα, ο αντιπρόσωπος θα επιλέγεται από τις οργανώσειςμέλη
του Συνδικαλιστικού Σώματος
(δ) εισηγείται τη διοργάνωση διάφορων εκδηλώσεων και ανάπτυσ
σ α άλλες δραστηριότητες για την επίτευξη των πιο πάνω
σκοπών, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (6) το άρθρου
ΙΨ
(ε) επιλαμβάνεται προβλημάτων που αναφύονται και διαβιβάζει
εισηγήσεις για λύσεις προς τη Γραμματεία για προώθηση τους
σ:ο
Υπουργικό
Συμβούλιο ή άλλα αρμόδια όργανα του
Κράτους· και
(στ) καταρτίζει υπεπιτροπές και ομάδες έρευνας και μελέτης για
διάφορα θέματα που αφορούν τη νεολαία και μεριμνά μέσω της
Υπηρεσίας για την έκδοση πληροφοριακού και διαφωτιστικού
υλικού σε σχέση με θέματα που αφορούν τη νεολαία.
19.—(1) Οι συνεδρίες της Πολιτικής Επιτροπής συγκαλούνται από
το Γραμματέα.
(2) Ο Γραμματέας συγκαλεί την Πολιτική Επιτροπή σε συνεδρία,
όποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, οφείλει όμως να συγκαλέσει συνεδρία αν
το ζητήσει γραπτώς η πλειοψηφία των μελών της, που καθορίζει
συγχρόνως και τα προς συζήτηση θέματα. Συνεδρία συγκαλείται οπωσ
δήποτε μια φορά τουλάχιστο κάθε μήνα.
(3) Η πρόσκληση σε συνεδρία είναι γραπτή και απευθύνεται προς τα
μέλη της Πολιτικής Επιτροπής επτά τουλάχιστον ημέρες πριν από την
ορισμένη για τη συνεδρία ημερομηνία. Κατ' εξαίρεση, σε έκτακτες και
δικαιολογημένες
περιπτώσεις,
συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής
συγκαλείται με πρόσκληση που κοινοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο στα
μέλη τουλάχιστον είκοσι τέσσερις ώρες πριν από την ορισμένη για τη
συνεδρία ημερομηνία.
(4) Στις συνεδρίες της Πολιτικής Επιτροπής προεδρεύει ο Γραμμα
τέας που μεριμνά για την τήρηση πρακτικών τα οποία υπογράφονται από
τον ίδιο καθώς και από τους αντιπροσώπους των Οργανώσεωνμελών της
που παρευρέθηκαν στη συνεδρία.
(5) Ό τ α ν η Πολιτική Επιτροπή επιλαμβάνεται θεμάτων γενικής
πολιτικής που έχουν άμεση σχέση \ιε εργατικά ή αγροτικά προβλήματα,
στη συνεδρίαση λαμβάνουν μέρος και οι εργατικές ή αγροτικές οργα
νώσεις, ανάλογα με το υπό συζήτηση θέμα.
(6) Η Πολιτική Επιτροπή σέβεται την αυτονομία των μελώνΟργα
νώσεών της, γ ι ' αυτό οι αποφάσεις της παίρνονται με βάση την αρχή
της ομοφωνίας των Οργανώσεο)ν.

Αρμοδιότητες
Πολιτικής
Επιτροπής.

Συνεδρίες της
Πολιτικής
Επιτροπής.
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Συνδικα
λιστικό
Σώμα.

Συνδικα
λιστική
Επιτροπή
Συνδικαλιστι
κού Σώματος..

Σπουδαστική
Επιτροπή
Συνδικαλι
στικού
Σώματος.
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(7) Τηρουμένων των ανωτέρω διατάξεων, η Πολιτική Επιτροπή
αποφασίζει ελεύθερα σε ό,τι αφορά τον τρόπο διεξαγοίγής των εργασιών
της.
20.—(1) Στο Συνδικαλιστικό Σώμα μετέχουν εργατικές, αγροτικές και
επιστημονικές Οργανώσεις Νεολαίας καθώς και σπουδαστικές ομο
σπονδίες και οργανώσεις με παγκύπριο χαρακτήρα και αποδεδειγμένη
δράση.
(2) Το Συνδικαλιστικό Σώμα απαρτίζεται από τη Συνδικαλιστική
Επιτροπή και τη Σπουδαστική Επιτροπή.
21.—(1) Η Συνδικαλιστική Επιτροπή απαρτίζεται από το Γραμματέα
Νέας Γενιάς ως Πρόεδρο, το Διευθυντή Υπηρεσίας Νέας Γενιάς και δύο
αντιπροσώπους από κάθε ένα των τμημάτων νεολαίας των μαζικών
Συνδικαλιστικών και αγροτικών οργανώσεων που πληρούν τις προϋπο
θέσεις του εδαφίου (1) του άρθρου 20 και τους οποίους υποδεικνύουν οι
Οργανώσεις· όταν πρόκειται να συζητηθούν θέματα άνεργων επιστημό
νων, στη σύσκεψη λαμβάνουν μέρος και δύο εκπρόσωποι της Σπουδα
στικής Επιτροπής που υ7ΐοδεικνύονται από την Επιτροπή αυτή.
(2) Οι αρμοδιότητες της Συνδικαλιστικής Επιτροπής είναι οι εξής:
(α) Συμβουλεύει το Γραμματέα Νέας Γενιάς σε θέματα γενικής
πολιτικής και θέματα που αφορούν την εργατική και αγροτική
νεολαία·
'
(β) επιλαμβάνεται θεμάτων που έχουν άμεση σχέση με την ανά
πτυξη των συνδικαλιστικών και άλλων δικαιωμάτων και ελευ
θεριών των διάφορων ομάδων των εργαζόμενων ν έ ω ν
(γ) εισηγείται μέτρα για αντιμετώπιση εργατικών και αγροτικών
προβλημάτων που αναφύονται κατά καιρούς.
(3) Οι συνεδρίες της Συνδικαλιστικής Επιτροπής συγκαλούνται από
το Γραμματέα, όποτε ο ίδιος κρίνει τούτο αναγκαίο, οφείλει όμως να
συγκαλέσει συνεδρία αν το ζητήσουν γραπτώς 2/3 των μελών της, που
καθορίζουν συγχρόνως και τα προς συζήτηση θέματα. Συνεδρία συγκα
λείται οπωσδήποτε μια φορά τουλάχιστο κάθε 3 μήνες.
(4) Τηρουμένων των ανωτέρω διατάξεων, η Συνδικαλιστική Επιτροπή
αποφασίζει ελεύθερα σε ότι αφορά τον τρόπο διεξαγωγής των εργασιών
της.
22.—(1) Η Σπουδαστική Επιτροπή απαρτίζεται από το Γραμματέα
Νέας Γενιάς ως Πρόεδρο, το Διευθυντή Υπηρεσίας Νέας Γενιάς και δύο
αντιπροσώπους από κάθε σπουδαστική ομοσπονδία ή οργάνωση που
πληρεί τις προϋποθέσεις του εδαφίου (1) του άρθρου 20 καθώς και των
μαθητικών οργανώσεων τους οποίους υποδεικνύει το σώμα που εκ
προσωπούν.
(2) Οι αρμοδιότητες της Σπουδαστικής Επιτροπής είναι οι εξής:
(α) Συμβουλεύει το Γραμματέα Νέας Γενιάς σε θέματα γενικής
πολιτικής που αφορούν τη φοιτητική, σπουδάζουσα και μαθη
τική νεολαία·
(β) επιλαμβάνεται θεμάτων που έχουν άμεση σχέση με την ανά
πτυξη των δικαιωμάτων των νέων που ανήκουν στην ομάδα
αυτή· και
(γ) εισηγείται μέτρα για αντιμετώπιση φοιτητικών, σπουδαστικών
και μαθητικών προβλημάτων που αναφύονται κατά καιρούς.
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(3) Οι οι>νι:δρϊι;ς ιης Σπουδαστικής επιτροπής συγκαλούνται uno to
Γραμματέα, όποτε ο ίδιος κρίνει τούτο uvuyKuio, οφι:ίλι:ι όμως vu
συγκαλέσει συνεδρία, αν το ζητήσουν γραπτώς 2/3 των μελών της, που
καθορίζουν συγχρόνως και τα προς συζήτηση θέματα. Συνεδρία συγκα
λείται οπωσδήποτε μια φορά τουλάχιστο κάθε 3 μήνες.
(4) Τηρουμένο>ν των ανωτέρω διατάξεων, η Σπουδαστική Επιτροπή
αποφασίζει ελεύθερα σε ότι αφορά τον τρόπο διεξαγωγής των εργασιών
της.
23.—(Ι) Η Συνδικαλιστική και η Σπουδαστική Επιτροπή συνέρ
χονται σε κοινή σύσκεψη, τηρουμένων των προνοιών του εδαφίου (2),
σαν Συμβουλευτικό Συνδικαλιστικό Σώμα, όποτε θεωρείται αναγκαίο από
τη φύση των ζητημάτων που τις απασχολούν.
(2) Ο Γραμματέας συγκαλεί συνεδρία του Συνδικαλιστικού Σώματος,
όποτε ο ίδιος κρίνει τούτο αναγκαίο, οφείλει όμως να συγκαλέσει
συνεδρία, αν το ζητήσουν γραπτώς 2/3 τουλάχιστο των μελών κάθε μιας
από τις δύο Επιτροπές του Συνδικαλιστικού Σώματος.
24. Το Συμβουλευτικό Σώμα απαρτίζεται από το Γραμματέα Νέας
Γενιάς, ως Πρόεδρο, το Διευθυντή Υπηρεσίας Νέας Γενιάς και δύο
εκπροσώπους κάθε μιας από τις οργανώσεις νεολαίας, όπως και των
οργανώσεων που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τα θέματα της
νεολαίας που υποδεικνύονται από την οργάνωση που εκπροσωπούν.
25. Οι αρμοδιότητες του Συμβουλευτικού Σώματος είναι οι εξής:
(α) Εκφράζει απόψεις και εισηγήσεις πάνω στις γενικές αρχές της
πολιτικής για τη νεολαία* και
(β) συμμετέχει στα διάφορα προγράμματα, εκδηλώσεις και δραστη
ριότητες του Κεντρικού Φορέα.
26.—(1) Το Συμβουλευτικό Σώμα συνέρχεται τακτικά δυο φορές το
χρόνο υπό την προεδρία του Γραμματέα.
,
(2) Τηρουμένων των ανωτέρω διατάξεων, το Συμβουλευτικό Σώμα
αποφασίζει ελεύθερα σε ό,τι αφορά τον τρόπο διεξαγωγής των εργασιών
του.
ΜΕΡΟΣ VI — ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
27. (1)
Ολα τα αναγκαία για τη λειτουργία του Κεντρικού Φορέα
έξοδα, θα καταβάλλονται από τη Δημοκρατία.
(2) Κάθε έσοδο και κάθε χρηματικό ποσό το οποίο εισπράττεται ή
συλλέγεται με οποιοδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένων και δωρεών,
κατατίθεται σε ειδικό ταμείο του Κεντρικού Φορέα καλούμενο «Ταμείο
Ανάπτυξης Νεολαίας», η λειτουργία του οποίου θα διέπεται από Κανο
νισμούς που θα εκδοθούν δυνάμει του παρόντα Νόμου.
28. Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς
προς ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος που κατά τον παρόντα Νόμο χρήζει
ή είναι δεκτικό καθορισμού.

Συνεδρία
Συνδικαλι
στικού
Σώματος.

Σύνθεση Συμ
βουλευτικού
Σώματος.

Αρμοδιότητες
Συμβουλευ
τικού
Σώματος.

Συνεδρίες
Συμβουλευ
τικού
Σώματος.

' Εξοδα.
Ταμείο
Κεντρικού
Φορέα.

Έκδοση
Κανονισμών.

