ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΟΝΔΧΝ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΣΧΝ
ΑΜΔΡΙΚΑΝΙΚΗ ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑ

Άξζξν 1
ΤΣΑΗ - ΔΠΧΝΤΜΙΑ
1. Ιδξχεηαη απφ ηνπο γνλείο θαη θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ θαη ηνπο θαζεγεηέο ηεο
Ακεξηθαληθήο Αθαδεκίαο Λάξλαθαο Σχλδεζκνο Γνλέσλ κε ηελ επσλπκία
«ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
ΛΑΡΝΑΚΑΣ», ν νπνίνο ζην εμήο ζα νλνκάδεηαη «Σχλδεζκνο».
2. Ο Σχλδεζκνο ηδξχζεθε ζηηο 8 Μαΐνπ 1998, ζχκθσλα κε απφθαζε ηεο Γεληθήο
Σπλέιεπζεο ησλ κειψλ ηνπ θαη κε βάζε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία. Τν παξφλ Καηαζηαηηθφ
εγθξίζεθε ζε Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ κειψλ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2013, αθνχ
ηξνπνπνηήζεθε ζε Καηαζηαηηθή Σπλέιεπζε ζηηο 30 Μαΐνπ 2012. Τν παξφλ
θαηαζηαηηθφ ηξνπνπνηήζεθε ζε έθηαθηε Καηαζηαηηθή Σπλέιεπζε ζηηο 14 Ματνπ 2019.

Άξζξν 2
ΔΡΜΗΝΔΙΑ
Σην παξφλ Καηαζηαηηθφ, εθηφο αλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα:
«γνλέαο» ζεκαίλεη ηνλ παηέξα, ηε κεηέξα ή ηνλ θεδεκφλα ηνπ καζεηή,
«θεδεκφλαο» ζεκαίλεη ην πξφζσπν ην νπνίν έρεη δηνξηζηεί σο θεδεκφλαο παηδηνχ κε
βάζε ηηο πξφλνηεο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο,
«θαζεγεηήο» ζεκαίλεη κέινο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο Ακεξηθαληθήο Αθαδεκίαο
Λάξλαθαο κε νιηθή ή κεξηθή απαζρφιεζε,
«δηθαζηήξην» ζεκαίλεη ην αξκφδην επαξρηαθφ δηθαζηήξην κέζα ζηα φξηα ηεο ηνπηθήο
αξκνδηφηεηαο ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ε έδξα ηνπ Σπλδέζκνπ,
«Έθνξνο» ζεκαίλεη ηνλ Έπαξρν ηεο νηθείαο Δπαξρίαο, ν νπνίνο δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ
ηνπ Νφκνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εγγξαθή θαη ιεηηνπξγία ζσκαηείσλ, ηδξπκάησλ θαη
νκνζπνλδηψλ ή/θαη ελψζεσλ πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζηελ Δπαξρία ηνπ,
«Σρνιείν» ζεκαίλεη ηελ Ακεξηθαληθή Αθαδεκία Λάξλαθαο,
«καζεηήο» ζεκαίλεη καζεηή/καζήηξηα πνπ είλαη γξακκέλνο/ε ζην καζεηνιφγην ηνπ
ζρνιείνπ,
«Νφκνο» ζεκαίλεη ηνλ «πεξί Σσκαηείσλ θαη Ιδξπκάησλ λφκν 104(I)/2017» ηνπ 2017,
«Καλνληζκνί» ζεκαίλεη ηνπο Καλνληζκνχο πνπ εθδίδνληαη κε βάζε ηνλ «πεξί Σσκαηείσλ
θαη Ιδξπκάησλ λφκν».
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Άξζξν 3
ΔΓΡΑ
1. Η έδξα ηνπ Σπλδέζκνπ είλαη ε Ακεξηθαληθή Αθαδεκία Λάξλαθαο, Λεσθφξνο Γξεγφξε
Απμεληίνπ, 6301 Λάξλαθα, ζηνλ Γήκν Λάξλαθαο, ζηελ Δπαξρία Λάξλαθαο. Δπηζηνιέο
θαη έγγξαθα πξνο ηνλ Σχλδεζκν ζα απεπζχλνληαη ζηε δηεχζπλζε επηθνηλσλίαο,
Σχλδεζκνο Γνλέσλ θαη Καζεγεηψλ Ακεξηθαληθήο Αθαδεκίαο Λάξλαθαο, Λεσθφξνο
Γξεγφξε Απμεληίνπ, Τ.Κ. 40112, 6301 Λάξλαθα.
2. Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην κπνξεί λα ζπγθαιέζεη ζπλεδξίεο θαη ζπγθεληξψζεηο θαη ζε
νπνηνδήπνηε άιιν κέξνο.
Άξζξν 4
ΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ
1. Ο Σχλδεζκνο είλαη ην αλψηαην ζπληνληζηηθφ θαη θαζνδεγεηηθφ Σψκα ησλ Μειψλ ηνπ.
2. Ο Σχλδεζκνο ζα είλαη κέινο ηεο Οκνζπνλδίαο Γνλέσλ Ιδησηηθψλ Σρνιείσλ θαη ζα
αληηπξνζσπεχεηαη ζε απηήλ απφ ηξία Μέιε πνπ ζα νξίδεη ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην, εθ
ησλ νπνίσλ ην έλα κέινο πνπ ζα είλαη θαη ν εθπξφζσπνο ηνπ Σπλδέζκνπ ζην
Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηεο Οκνζπνλδίαο πξέπεη απαξαίηεηα λα είλαη έλαο εθ ησλ
αμησκαηνχρσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ.
3. Σθνπνί ηνπ Σπλδέζκνπ είλαη:
α. Η εμαζθάιηζε ζπρλψλ θαη ζπζηεκαηηθψλ επαθψλ αλάκεζα ζηνπο γνλείο θαη ην
δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Σρνιείνπ γηα κηα φζν ην δπλαηφ ζηελφηεξε ζπλεξγαζία
νηθνγέλεηαο θαη ζρνιείνπ.
β. Η επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία ησλ γνληψλ κε ην Υπνπξγείν Παηδείαο, ην Ίδξπκα
Απνθνίησλ ηεο Ακεξηθαληθήο Αθαδεκίαο Λάξλαθαο θαη άιια αξκφδηα ζψκαηα ή
πξφζσπα γηα ηελ πξναγσγή ησλ ζθνπψλ ηνπ Σρνιείνπ θαη γηα ηελ ελίζρπζε ησλ
ελεξγεηψλ ηεο Γηεχζπλζεο ηνπ, πνπ απνβιέπνπλ ζηελ εμαζθάιηζε θαιχηεξεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ.
γ. Η αλάπηπμε ησλ ζρέζεσλ θαη ε ηαθηηθή επηθνηλσλία αλάκεζα ζηνπο ίδηνπο ηνπο
γνλείο γηα αληαιιαγή απφςεσλ θαη ακνηβαία θαηαλφεζε θαη γηα θνηλή δξάζε πάλσ
ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ην Σρνιείν.
δ. Η ππνβνήζεζε θαη πξναγσγή γεληθά ηνπ φινπ έξγνπ ηνπ Σρνιείνπ απφ
εθπαηδεπηηθή, πνιηηηζηηθή θαη θνηλσληθή άπνςε.
ε. Η πξφλνηα, ε επεκεξία θαη ε αζθάιεηα ησλ καζεηψλ ηνπ Σρνιείνπ.
ζη.Η κεηαθνξά πξνο ηελ Οκνζπνλδία Σπλδέζκσλ Ιδησηηθψλ Σρνιείσλ, ζηελ νπνία
αλήθεη, ησλ δεηεκάησλ πνπ ηνλ αθνξνχλ θαη ηα νπνία πηζαλφ λα ρξήδνπλ
γεληθφηεξεο αληηκεηψπηζεο.
δ. Η δηεθδίθεζε θαη δηαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ καζεηψλ ηνπ ζρνιείνπ, ελψπηνλ
αξκνδίσλ ζσκάησλ, αξρήο ή πξνζψπσλ.
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Άξζξν 5
ΜΔΑ ΠΡΟ ΔΠΙΣΔΤΞΗ ΣΧΝ ΚΟΠΧΝ
1. Οη ζθνπνί ηνπ Σπλδέζκνπ πξνσζνχληαη θπξίσο κε ηηο πην θάησ αλαθεξφκελεο
δξαζηεξηφηεηεο θαζψο θαη κε θάζε άιιε λνκηθά επηηξεπηή δξαζηεξηφηεηα πνπ
απνθαζίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην θαη ηε Γεληθή Σπλέιεπζε ηνπ Σπλδέζκνπ:
α. ηελ ίδξπζε ηακείνπ/ηακείσλ,
β. ηε ζχλαςε δαλείνπ/δαλείσλ κε ηελ έγθξηζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο,
γ. ηε κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα έθδνζε, εθηχπσζε θαη θπθινθνξία νπνηνπδήπνηε
δειηίνπ, θπιιαδίνπ, πεξηνδηθνχ, βηβιίνπ ή εληχπνπ πνπ έρεη ζρέζε κε ηνπο
ζθνπνχο ηνπ Σπλδέζκνπ,
δ. ηε δηνξγάλσζε ζπγθεληξψζεσλ, δηαιέμεσλ, εθδξνκψλ, θηλεκαηνγξαθηθψλ θαη
ζεαηξηθψλ
παξαζηάζεσλ,
αζιεηηθψλ,
θαιιηηερληθψλ,
επηκνξθσηηθψλ,
πνιηηηζηηθψλ, ςπραγσγηθψλ θαη παξφκνησλ εθδειψζεσλ.

Άξζξν 6
ΠΟΡΟΙ
Οη πφξνη ηνπ Σπλδέζκνπ πξνέξρνληαη απφ:
1. Τελ εηήζηα ζπλδξνκή ησλ κειψλ, πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ εηήζηα Γεληθή Σπλέιεπζε
κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη
θαηψηεξε απφ €30,00.
2. Δηζθνξέο, δσξεέο, έξαλνη, θιεξνδνηήκαηα, ην πξντφλ δηαθφξσλ εθδειψζεσλ θαη
παξαζηάζεσλ θαη νπνηνδήπνηε άιιν εηζφδεκα, πνπ πεξηέξρεηαη λφκηκα ζηνλ
Σχλδεζκν.

Άξζξν 7
ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΓΑΠΑΝΔ
Τα θεθάιαηα ηνπ Σπλδέζκνπ κπνξνχλ λα μνδεχνληαη ζχκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Σπλδέζκνπ θαη ηελ επηηπρία ησλ ζθνπψλ
ηνπ, φπσο απηνί πεξηέρνληαη ζην παξφλ Καηαζηαηηθφ.
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Άξζξν 8
ΜΔΛΗ
1. Σακτικά μέλη είλαη νη γνλείο-θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ πνπ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο
νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο πξνο ηνλ Σχλδεζκν θαη νη θαζεγεηέο ηνπ Σρνιείνπ. Σε
θακία πεξίπησζε δελ δχλαηαη λα εγγξαθνχλ κέιε άηνκα πνπ θαηαδηθάζηεθαλ γηα
νπνηαδήπνηε θαηάρξεζε ζην πιαίζην εκπινθήο ηνπο ζηε ιεηηνπξγία κε
θεξδνζθνπηθήο νξγάλσζεο ή γηα αδίθεκα πνπ ελέρεη έιιεηςε ηηκηφηεηαο ή εζηθή
αηζρξφηεηα.
2. Η εηζδνρή λέσλ κειψλ είλαη πάληνηε επηηξεπηή γηα λένπο γνλείο-θεδεκφλεο καζεηψλ
θαη λένπο θαζεγεηέο ηνπ Σρνιείνπ.
3. Τα κέιε δηθαηνχληαη λα απνρσξήζνπλ απφ ηνλ Σχλδεζκν νπνηαδήπνηε ζηηγκή κε
ππνβνιή ζρεηηθήο επηζηνιήο πξνο ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηνπ Σπλδέζκνπ. Μέιε ησλ
νπνίσλ φια ηα παηδηά απνθνηηνχλ, απνρσξνχλ απφ ηνλ Σχλδεζκν κε ηελ έλαξμε ηεο
επφκελεο ζρνιηθήο ρξνληάο απφ ηελ απνθνίηεζε ησλ παηδηψλ ηνπο.
4. Απνβνιή κέινπο επηηξέπεηαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην κέινο, κε ηελ φιε
ηνπ ζπκπεξηθνξά, ηηο πξάμεηο ή ηηο παξαιείςεηο ηνπ, επηθέξεη ή πξνθαιεί εμεπηειηζκφ
ή κείσζε ηεο αμηνπηζηίαο ή ηνπ θχξνπο ηνπ Σπλδέζκνπ ή άιιε βιάβε ζηα ζπκθέξνληα
απηνχ.
5. Δπίτιμοι Πρόεδροι και Δπίτιμα Μέλη αλαθεξχζζνληαη απφ ηελ Δηήζηα Γεληθή
Σπλέιεπζε, ηηκήο έλεθελ, πξφζσπα ηα νπνία έδξαζαλ επσθειψο ππέξ ησλ ζθνπψλ
ηνπ Σπλδέζκνπ ή πξφζθεξαλ κεγάιεο ππεξεζίεο γηα ηελ πξφνδν θαη πξνψζεζε ησλ
ζθνπψλ ηνπ Σπλδέζκνπ.
6. Δσεργέτες/Γωρητές: Οπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ην νπνίν έρεη
εληζρχζεη κε ζεκαληηθή νηθνλνκηθή βνήζεηα ηνλ Σχλδεζκν, αλαθεξχζζεηαη απφ ην
Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην επεξγέηεο ή δσξεηήο ηνπ Σπλδέζκνπ. Θα ηεξείηαη δε εηδηθφ
βηβιίν δσξεηψλ θαη επεξγεηψλ. Δπεξγέηεο αλαθεξχζζεηαη φπνηνο εηζθέξεη €5000 θαη
άλσ, δσξεηήο δε φπνηνο εηζθέξεη απφ €2000 - €4999.

Άξζξν 9
ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΣΧΝ ΜΔΛΧΝ
1. Όια ηα κέιε ηνπ Σπλδέζκνπ έρνπλ ίζα δηθαηψκαηα, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
δηθαηψκαηνο ηνπ εθιέγεηλ θαη ηνπ εθιέγεζζαη. Γηθαίσκα ςήθνπ έρεη έλαο εθ ησλ δχν
γνλέσλ.
2. Η ηδηφηεηα κέινπο είλαη αλεπίδεθηε αληηπξνζψπεπζεο θαη δελ κεηαβηβάδεηαη νχηε
θιεξνλνκείηαη.
3. Κάζε κέινο έρεη ην δηθαίσκα:
α. Να εθιέγεη θαη λα εθιέγεηαη.
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β. Να αζθεί έιεγρν πάλσ ζηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ Σπλδέζκνπ.
γ. Να ππνβάιιεη ζέκαηα γηα κειέηε ζην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην θαη ζηε Γεληθή
Σπλέιεπζε.
δ. Να ιακβάλεη κέξνο ζηηο δηάθνξεο εθδειψζεηο ηνπ Σπλδέζκνπ.
ε. Να απνρσξεί απφ ηνλ Σχλδεζκν.
Άξζξν 10
ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΧΝ ΜΔΛΧΝ
1. Τα κέιε νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηηο πξφλνηεο ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ,
ηνπ Νφκνπ, ησλ Καλνληζκψλ θαη ηηο απνθάζεηο ησλ Γεληθψλ Σπλειεχζεσλ θαη ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ.
2. Σηελ πεξίπησζε πνπ κέινο ελεξγεί θαηά παξάβαζε ησλ πξνλνηψλ ηνπ Νφκνπ, ησλ
Καλνληζκψλ θαη ηνπ Καηαζηαηηθνχ ή θαηά ηξφπν αληίζεην πξνο ηα ζπκθέξνληα ηνπ
Σπλδέζκνπ, ππφθεηηαη, κεηά απφ επηζηακέλε εμέηαζε ηεο ππφζεζήο ηνπ απφ ην
Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην, ην νπνίν νθείιεη λα ηνπ παξάζρεη ηελ επθαηξία ππεξάζπηζήο
ηνπ, ζηηο πην θάησ πνηλέο:
α. Παξαηήξεζε
β. Απνβνιή, ε νπνία πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε
3. Μέινο πνπ δηαγξάθεηαη, απνρσξεί ή απνβάιιεηαη απφ ηνλ Σχλδεζκν, δελ έρεη θαλέλα
δηθαίσκα πάλσ ζηελ πεξηνπζία ηνπ Σπλδέζκνπ θαη δελ απαιιάζζεηαη ησλ νθεηιψλ
ηνπ πξνο ηνλ Σχλδεζκν.
4. Τα κέιε εθ ησλ γνλέσλ νθείινπλ λα θαηαβάιινπλ ηηο ζπλδξνκέο ηνπο ην αξγφηεξν
κέρξη ηελ εκέξα ζχγθιεζεο ηεο εηήζηαο Γεληθήο Σπλέιεπζεο.
5. Μέινο πνπ απνρσξεί ή απνβάιιεηαη, ζηεξείηαη φισλ ησλ σθειεκάησλ θαη
δηθαησκάησλ ηνπ, αιιά κπνξεί λα επαλεγγξαθεί θαηφπηλ απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Σπκβνπιίνπ θαη θαηαβνιήο φισλ ησλ νθεηιψλ ηνπ.
Άξζξν 11
ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΟΙΚΗΗ
Τα φξγαλα δηνίθεζεο ηνπ Σπλδέζκνπ είλαη:
1. Η Γεληθή Σπλέιεπζε, ε νπνία απνηειεί ην αλψηαην φξγαλν ηνπ Σπλδέζκνπ.
2. Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην, ην νπνίν εθιέγεηαη απφ θαη κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ
Σπλδέζκνπ θαηά ηελ εηήζηα Γεληθή Σπλέιεπζή ηνπ θαη
3. Η Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή, ε νπνία εθιέγεηαη απφ θαη κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Σπκβνπιίνπ γηα λα επηιακβάλεηαη θπξίσο απνθάζεσλ επεηγνχζεο θχζεσο.
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Άξζξν 12
ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ
1 α. Η ζπλέιεπζε ησλ κειψλ ηνπ Σπλδέζκνπ απνηειεί ην αλψηαην φξγαλν ηνπ
Σπλδέζκνπ θαη απνθαζίδεη γηα θάζε ππφζεζε ηνπ Σπλδέζκνπ ε νπνία δελ
ππάγεηαη ζηελ αξκνδηφηεηα άιινπ νξγάλνπ.
β. Η ζπλέιεπζε ησλ κειψλ ηνπ Σπλδέζκνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο επνπηείαο θαη
ηνπ ειέγρνπ ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη δηθαηνχηαη λα παχεη ηα κέιε
απηά ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: Σε πεξίπησζε πνπ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Σπκβνπιίνπ θαηαδηθάζηεθε γηα νπνηαδήπνηε θαηάρξεζε ζην πιαίζην εκπινθήο
ηνπ ζηε ιεηηνπξγία κε θεξδνζθνπηθήο νξγάλσζεο ή γηα αδίθεκα πνπ ελέρεη
έιιεηςε ηηκηφηεηαο ή εζηθή αηζρξφηεηα.

Άξζξν 13
ΔΣΗΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ
1. Σπλέξρεηαη ακέζσο κεηά ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο θαη πξηλ ηε 15 ε ηνπ
Οθηψβξε θάζε ρξφλνπ ζε εκεξνκελία πνπ νξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ή
φηαλ ην δεηήζεη ην 1/3 ησλ κειψλ κε έγγξαθε αίηεζε, ζηελ νπνία θαζνξίδνληαη ηα
ζέκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνχλ. Αλ ε αίηεζε ησλ κειψλ δε γίλεη δεθηή απφ ηε δηνίθεζε, ηα
κέιε απηά κπνξνχλ λα δεηήζνπλ, κε αίηεζή ηνπο πξνο ηνλ Έθνξν, ηε ζχγθιεζε ηεο
ζπλέιεπζεο, νπφηε ν Έθνξνο κπνξεί, αλ ην θξίλεη ζθφπηκν, λα εμνπζηνδνηήζεη ηα
κέιε απηά λα ζπγθαιέζνπλ ηε ζπλέιεπζε, ξπζκίδνληαο θαη ην ζέκα ηεο πξνεδξίαο ηεο.
Η Γεληθή Σπλέιεπζε ζπλέξρεηαη ηνπιάρηζην κηα(1) θνξά θάζε έηνο.
2. Σηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο ζέκαηα:
α. Έθζεζε ησλ πεπξαγκέλσλ ηνπ ρξφλνπ πνπ έιεμε, απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ.
β. Δμειεγκέλε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηζνινγηζκφο, απφ ηνλ Τακία, καδί κε ηελ
έθζεζε ειεγθηψλ.
γ. Έγθξηζε ησλ εθζέζεσλ α. θαη β.
δ. Απφθαζε πάλσ ζε θάζε άιιν ζέκα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε.
ε. Δθινγή Διεγθηψλ, νη νπνίνη δελ είλαη κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, ή
εγθεθξηκέλνη εμσηεξηθνί ειεγθηέο/εγθεθξηκέλν ινγηζηηθφ γξαθείν.
ζη. Δθινγή Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ.
3. Η Γεληθή Σπλέιεπζε κπνξεί λα πάξεη απνθάζεηο πάλσ ζε νπνηνδήπνηε δήηεκα,
λννπκέλνπ φηη νη απνθάζεηο απηέο δελ αληίθεηληαη ζηνλ Νφκν, ζηνπο Καλνληζκνχο θαη
ζην Καηαζηαηηθφ.
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4. Η ζχγθιεζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο πξέπεη λα γλσζηνπνηείηαη ζε φια ηα κέιε 10
ηνπιάρηζηνλ κέξεο λσξίηεξα, κε αηνκηθή πξφζθιεζε ζηελ νπνία λα θαζνξίδεηαη ην
κέξνο, ε κέξα, ε ψξα θαη ε εκεξήζηα δηάηαμε. Παξάιιεια γίλεηαη αλάξηεζε ηεο
γλσζηνπνίεζεο ζηελ πηλαθίδα αλαθνηλψζεσλ ηνπ ζρνιείνπ.
5. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ εηήζηα Γεληθή Σπλέιεπζε έρνπλ κφλν ηα κέιε πνπ έρνπλ
ηαθηνπνηήζεη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο πξνο ηνλ Σχλδεζκν. Η Γεληθή
Σπλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία, αλ παξεπξίζθνληαη ηα κηζά ηνπιάρηζηνλ κέιε ζπλ
έλα. Αλ δελ ππάξρεη απαξηία, ε Γεληθή Σπλέιεπζε αλαβάιιεηαη γηα 30 ιεπηά θαη
ζεσξείηαη φηη βξίζθεηαη ζε απαξηία νζαδήπνηε κέιε θαη αλ είλαη παξφληα. Οη
απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ, εθηφο απφ ηηο
πεξηπηψζεηο πνπ πξνλνείηαη εηδηθά απφ ην Καηαζηαηηθφ.
6. Ο Πξφεδξνο ηνπ Σπλδέζκνπ θεξχζζεη ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηεο Γεληθήο
Σπλέιεπζεο. Με εηζήγεζε ηνπ Γξακκαηέα εθιέγεηαη ηξηκειέο Πξνεδξείν, πνπ
θαηεπζχλεη ηε δηεμαγσγή ησλ εξγαζηψλ ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, ηα κέιε ηνπ νπνίνπ
δελ ζα πξνηαζνχλ ζαλ ππνςήθηνη ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ λένπ Γηνηθεηηθνχ
Σπκβνπιίνπ.
7. Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ ηνπ Σπλδέζκνπ. Σε
πεξίπησζε ηζνςεθίαο ν Πξφεδξνο ηνπ Πξνεδξείνπ έρεη ηε ληθψζα ςήθν.
8. Η ςεθνθνξία πάλσ ζε θάζε ζέκα δηεμάγεηαη κε αλάηαζε ηνπ ρεξηνχ εθηφο αλ ην 1/3
ησλ παξφλησλ κειψλ δεηήζεη φπσο απηή δηεμαρζεί κε κπζηηθή ςεθνθνξία. Η εθινγή
ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ γίλεηαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία.
9.

Μέινο δελ δηθαηνχηαη λα ζπκκεηέρεη νχηε ζηε ζπδήηεζε νχηε ζηελ ςεθνθνξία, εάλ ε
απφθαζε πνπ ζα ιεθζεί αθνξά ηε δηελέξγεηα δηθαηνπξαμίαο ή ηελ έγεξζε ή
θαηάξγεζε δίθεο κεηαμχ ηνπ Σπλδέζκνπ θαη ηνπ ελ ιφγσ κέινπο ή ηνπ ζπδχγνπ απηνχ
ή ζπγγελή απηνχ εμ’ αίκαηνο ή εμ’ αγρηζηείαο κέρξη θαη ηνπ ηξίηνπ βαζκνχ ζπγγέλεηαο ή
ηελ επηρείξεζε δηθαηνπξαμίαο κεηαμχ ηνπ Σπλδέζκνπ θαη εηαηξείαο, πξνζσπηθήο ή
θεθαιαηνπρηθήο, ζηελ νπνία ή ζηε δηνίθεζε ηεο νπνίαο ζπκκεηέρεη ην κέινο απηφ ή
ζχδπγνο ή ζπγγελήο απηνχ εμ’ αίκαηνο ή εμ’ αγρηζηείαο κέρξη θαη ηνπ ηξίηνπ βαζκνχ
ζπγγέλεηαο.

Άξζξν 14
ΔΚΣΑΚΣΔ ΓΔΝΙΚΔ ΤΝΔΛΔΤΔΙ
1. Οη έθηαθηεο Γεληθέο Σπλειεχζεηο ζπγθαινχληαη:
α. Απφ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηνπ Σπλδέζκνπ.
β. Ύζηεξα απφ έγγξαθε αίηεζε ηνπ 1/3 ησλ κειψλ, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη νη ιφγνη
θαη ηα ζέκαηα ηεο ζχγθιεζεο. Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην έρεη ππνρξέσζε λα
ζπγθαιέζεη ηελ έθηαθηε Γεληθή Σπλέιεπζε κέζα ζε 15 κέξεο απφ ηε ιήςε ηεο
αίηεζεο.
2. Η έθηαθηε Γεληθή Σπλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία φπσο πξνλνείηαη ζην άξζξν 13(5)
πην πάλσ.
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3. Καηά ηελ έθηαθηε Γεληθή Σπλέιεπζε ζπδεηνχληαη κφλν ηα ζέκαηα πνπ είλαη γξακκέλα
ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε.
4. Τεο έθηαθηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο πξνεδξεχεη ν Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ
θαη ζπδεηνχληαη κφλν ηα ζέκαηα ηα νπνία είλαη γξακκέλα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη
ιακβάλνληαη νη ζρεηηθέο απνθάζεηο.

Άξζξν 15
ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ
1. Ο Σχλδεζκνο δηνηθείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην.
2. Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην εθηειεί ηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, δηαρεηξίδεηαη
θαη δηεπζχλεη ηνλ Σχλδεζκν θαη ιακβάλεη ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ επίηεπμε ησλ
ζθνπψλ ηνπ. Σπλέξρεηαη ζε ηαθηηθή ζπλεδξία ηνπιάρηζην κηα θνξά ην κήλα θαη
έθηαθηα, φηαλ ν Πξφεδξνο ή ην 1/5 ησλ κειψλ ηνπ θξίλνπλ φηη απηφ είλαη αλαγθαίν ή
ζθφπηκν. Σηε γξαπηή πξφζθιεζε γηα ηε ζπλεδξία, πνπ απνζηέιιεηαη ηνπιάρηζηνλ 7
κέξεο πξηλ απφ απηή γξαπηψο ή κέζσ ειεθηξνληθψλ κέζσλ (email), θαζνξίδνληαη ε
κέξα, ε ψξα, ν ηφπνο θαη ηα ζέκαηα ηεο ζπλεδξίαο.
3. Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην βξίζθεηαη ζε απαξηία, φηαλ είλαη παξφληα ηα κηζά κέιε ηνπ
ζπλ έλα. Σε πεξίπησζε κε χπαξμεο απαξηίαο ε ζπλεδξία αλαβάιιεηαη γηα 15 ιεπηά
θαη ζεσξείηαη φηη βξίζθεηαη ζε απαξηία νζαδήπνηε Μέιε θαη αλ είλαη παξφληα. Οη
απνθάζεηο ιακβάλνληαη θαηά πιεηνςεθία θαη ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ν Πξφεδξνο
έρεη ηε ληθψζα ςήθν.
4. Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην θεξχηηεη θελή ηε ζέζε νπνηνπδήπνηε κέινπο ηνπ ην νπνίν
παξαηηείηαη, παχεηαη ή απνπζηάδεη αδηθαηνιφγεηα απφ ηξεηο ζπλερείο ζπλεδξίεο θαη
δηνξίδεη νπνηνδήπνηε κέινο ηνπ Σπλδέζκνπ ζηε ζέζε πνπ έρεη θελσζεί κε
πξνηεξαηφηεηα απφ ηνπο ηπρφλ επηιαρφληεο.
5. Θέζε κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ ρεξεχεη απηφκαηα φηαλ
- απηφ πεζαίλεη, ή
- δψζεη γξαπηψο ηελ παξαίηεζή ηνπ, ή
- θαηαζηεί θπζηθά ή δηαλνεηηθά αλίθαλν λα εθπιεξψζεη ηα θαζήθνληά ηνπ, ή
- θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα αηηκσηηθφ ή εζηθήο αηζρξφηεηαο, ή
- απνβιεζεί απφ ηνλ Σχλδεζκν ζχκθσλα κε ην άξζξν 12(1β) ηνπ Καηαζηαηηθνχ.
6. Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηνπ Σπλδέζκνπ ππνρξενχηαη λα ηεξεί πιήξσο ελεκεξσκέλν
κεηξψν ησλ κειψλ ηνπ, ην νπνίν επηθαηξνπνηείηαη ηνπιάρηζηνλ άπαμ θαηά έηνο θαη
είλαη δηαζέζηκν πξνο επηζεψξεζε απφ ηνλ Έθνξν θαη πξνο νπνηνλδήπνηε ηξίην έρεη
έλλνκν ζπκθέξνλ.
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7. Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ππνρξενχηαη φπσο, ην αξγφηεξν κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ
ηε δηαπίζησζε ηεο κείσζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ θάησ ησλ είθνζη (20), λα
γλσζηνπνηήζεη ην γεγνλφο απηφ ζηνλ Έθνξν, ππνδεηθλχνληαο θαη ηελ εκεξνκελία
θαηά ηελ νπνία απηφ επεζπλέβε.
8. Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ππνρξενχηαη κεηά ηε ςήθηζε νπνηαζδήπνηε ηξνπνπνίεζεο
ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ λα ππνβάιεη ζηνλ Έθνξν, ρσξίο αδηθαηνιφγεηε
θαζπζηέξεζε θαη νπσζδήπνηε φρη αξγφηεξα απφ ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ
εκεξνκελία ςήθηζεο ηεο ηξνπνπνίεζεο, γξαπηή αίηεζε ηεο θαηαρψξεζεο ηεο
ηξνπνπνίεζεο ζην Μεηξψν.
9. Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ππνρξενχηαη εληφο ηεο πξψηεο ηξηκελίαο θάζε έθαζηνπ έηνπο
λα γλσζηνπνηεί γξαπηψο ζηνλ Έθνξν Σσκαηείσλ ηα αθφινπζα:
α. αξηζκεηηθά, ηπρφλ δηαγξαθέο κειψλ θαη εγγξαθέο λέσλ κειψλ νη νπνίεο έγηλαλ
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο.
β. ζε πεξίπησζε πνπ επήιζαλ αιιαγέο, ηα ελ ελεξγεία κέιε ηεο δηνίθεζεο ηνπ
Σπλδέζκνπ, κε ηα αληίζηνηρα αμηψκαηά ηνπο θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπο.
γ. θαηά πφζν θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο πξαγκαηνπνηήζεθε ν ειάρηζηνο αξηζκφο
εηήζησλ γεληθψλ ζπλειεχζεσλ πνπ νξίδεη ην θαηαζηαηηθφ.
δ. ζε πεξίπησζε αιιαγήο δηεχζπλζεο ηνπ ππνζηαηηθνχ ή/θαη ησλ ζηνηρείσλ
επηθνηλσλίαο ηνπ Σπλδέζκνπ, ηε λέα δηεχζπλζε ή/θαη ηα λέα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο
ακέζσο κφιηο επέιζεη ε αιιαγή.
10. Γηθαηνπξαμίεο νη νπνίεο δηελεξγνχληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηνπ Σπλδέζκνπ
εληφο ησλ νξίσλ ηεο εμνπζίαο ηνπ δεζκεχνπλ ηνλ Σχλδεζκν.
11. Μέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ δελ δηθαηνχηαη λα ζπκκεηέρεη ζηε ζπδήηεζε ή ζηελ
ςεθνθνξία, εάλ ε απφθαζε πνπ ζα ιεθζεί αθνξά ηε δηελέξγεηα δηθαηνπξαμίαο ή ηελ
έγεξζε ή ηελ θαηάξγεζε δίθεο κεηαμχ ηνπ ζσκαηείνπ θαη ηνπ κέινπο απηνχ ή ηνπ
ζπδχγνπ ηνπ κέινπο απηνχ ή ζπγγελή απηνχ εμ’ αίκαηνο ή εμ’ αγρηζηείαο κέρξη θαη ηνπ
ηξίηνπ βαζκνχ ή αθνξά ηε δηελέξγεηα δηθαηνπξαμίαο κεηαμχ ηνπ ζσκαηείνπ θαη
εηαηξείαο, πξνζσπηθήο ή θεθαιαηνπρηθήο, ζηελ νπνία ή ζηε δηνίθεζε ηεο νπνίαο
ζπκκεηέρεη ην κέινο απηφ ή ζχδπγνο ή ζπγγελήο απηνχ εμ’ αίκαηνο ή εμ’ αγρηζηείαο
κέρξη θαη ηνπ ηξίηνπ βαζκνχ.
12. Κακία ακνηβή, νπνηνπδήπνηε είδνπο, δελ θαηαβάιιεηαη γηα παξερφκελεο ππεξεζίεο, ζε
νπνηνδήπνηε κέινο ή αμησκαηνχρν ηεο δηνίθεζεο ηνπ Σπλδέζκνπ. Ννείηαη φηη, ηα κέιε,
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κειψλ ηεο δηνίθεζεο ή ησλ ηδξπηψλ ηνπ Σπλδέζκνπ, κπνξνχλ
λα αλαθηήζνπλ ή/θαη λα δηεθδηθήζνπλ ηπρφλ ινγηθά έμνδα πνπ θαηέβαιαλ θαηά ηελ
εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.
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Άξζξν 16
ΔΚΛΟΓΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
1. Ο αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαζνξίδεηαη απφ ην απεξρφκελν
Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην θαη δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο ησλ πέληε (5) θαη
κεγαιχηεξνο ησλ εθαηφ είθνζη (120), αιιά ζα αθνινπζείηαη ε θφξκνπια 5+Μ/8≤120,
φπνπ Μ ζεκαίλεη ηνλ αξηζκφ ησλ εγγξαθέλησλ καζεηψλ ζην ζρνιείν.
2. Η εθινγή ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ δηεμάγεηαη κεηά ηελ έγθξηζε ηεο έθζεζεο
πεπξαγκέλσλ, ηελ νηθνλνκηθή έθζεζε θαη ηελ επηινγή ησλ ειεγθηψλ απφ ηελ εηήζηα
Γεληθή Σπλέιεπζε.
3. Γηθαίσκα εθινγήο ζην Νέν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην έρνπλ φια ηα κέιε πνπ έρνπλ
εθπιεξψζεη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο πξνο ηνλ Σχλδεζκν, είλαη παξφληεο θαη
έρνπλ ππνβάιεη ηελ ππνςεθηφηεηά ηνπο ηνπιάρηζηνλ 3 εξγάζηκεο κέξεο πξηλ.
4. Σε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ρξεηάδεηαη λα γίλεη ςεθνθνξία, ην Πξνεδξείν, κε βάζε
ην Μεηξψν κειψλ, δίδεη ζε θάζε κέινο πνπ έρεη δηθαίσκα ςήθνπ, έλα ςεθνδέιηην πνπ
θέξεη ηε ζθξαγίδα ηνπ Σπλδέζκνπ θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεληθήο
Σπλέιεπζεο. Γηα λα είλαη έγθπξν ην ςεθνδέιηην, θάζε ςεθνθφξνο πξέπεη λα επηιέμεη
απφ ηνπο ππνςήθηνπο αξηζκφ ίζν κε ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Σπκβνπιίνπ, φπσο θαζνξίζηεθε κε βάζε ηελ παξάγξαθν (1) πην πάλσ.
5. Θέζε ζην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ζα έρνπλ ηα άηνκα πνπ πιεηνςήθηζαλ θαη ζε
πεξίπησζε ηζνςεθίαο, ζα δηεμάγεηαη επαλαιεπηηθή ςεθνθνξία κεηαμχ ησλ
ηζνςεθηζάλησλ γηα αλάδεημε ησλ ππνινίπσλ κειψλ ή εάλ ε πιεηνςεθία ησλ
παξεπξηζθνκέλσλ ζπκθσλεί λα παξακείλνπλ θαη απηνί ζαλ κέιε ζην Γηνηθεηηθφ
Σπκβνχιην, ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 (1).
6. Τα νλφκαηα ησλ ππνςεθίσλ θαη ην απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο θαηαρσξνχληαη ζην
βηβιίν ή αξρείν ησλ πξαθηηθψλ θαη ππνγξάθνληαη απφ ην Πξνεδξείν.
7. Τα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ζπλέξρνληαη ακέζσο κεηά ηελ εθινγή ηνπο θαη
εθιέγνπλ κεηαμχ ηνπο ηνλ Πξφεδξν, ηνλ Αληηπξφεδξν, ηνλ Γξακκαηέα, ηνλ Βνεζφ
Γξακκαηέα, ηνλ Τακία, ηνλ Βνεζφ Τακία θαη ηξία άιια κέιε σο ζπκβνχινπο, ηα νπνία
απνηεινχλ ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Σπλδέζκνπ θαζψο θαη ηνπο Δθπξνζψπνπο
ζηελ Οκνζπνλδία Γνλέσλ Ιδησηηθψλ Σρνιείσλ. Η ππνβνιή ππνςεθηνηήησλ γίλεηαη
γηα θάζε ζέζε μερσξηζηά θαη δηθαίσκα εθινγήο έρνπλ φια ηα κέιε γηα φιεο ηηο ζέζεηο.
Σε πεξίπησζε πνπ θαλέλαο εθ ησλ θαζεγεηψλ κειψλ ηνπ Σπλδέζκνπ δελ εθιεγεί ζε
νπνηαδήπνηε άιιε ζέζε πιελ απηήο ηνπ Σπκβνχινπ, ηφηε ηνπιάρηζηνλ έλαο απφ ηνπο
ηξεηο ζπκβνχινπο ζα πξνέξρεηαη απφ ηνπο θαζεγεηέο πνπ είλαη κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Σπκβνπιίνπ.
Άξζξν 17
ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ
Δθηειεί ηηο απνθάζεηο ησλ Γεληθψλ Σπλειεχζεσλ θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ.
Δπηιακβάλεηαη δεηεκάησλ επεηγνχζεο θχζεσο θαη παίξλεη απνθάζεηο πάλσ ζ’ απηά,
εληφο ησλ πιαηζίσλ ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη ησλ Γεληθψλ
Σπλειεχζεσλ. Σπλεδξηάδεη κηα θνξά ηνλ κήλα ή φπνηε ήζειε θξηζεί ηνχην αλαγθαίν.
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Άξζξν 18
ΠΡΟΔΓΡΟ
1. Ωο Πξφεδξνο κπνξεί λα εθιεγεί νπνηνδήπνηε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ κε
πξνυπφζεζε λα έρεη ηνπιάρηζηνλ πξνεγνχκελε κνλνεηή ζεηεία σο κέινο ζην
Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην.
2. Ο Πξφεδξνο πξνεδξεχεη θαη θαηεπζχλεη ηηο εξγαζίεο ησλ ζπλεδξηψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Σπκβνπιίνπ θαη ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο, επνπηεχεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Σπλδέζκνπ,
είλαη επηθεθαιήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ θαη ζπλππνγξάθεη κε ηνλ Γξακκαηέα θάζε
έγγξαθν θαη κε ηνλ Τακία ηηο επηηαγέο θαη ηελ εηήζηα ηακηαθή θαηάζηαζε. Σπγθαιεί κε
ηνλ Γξακκαηέα ηηο ζπλεδξίεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο
θαη ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο.

Άξζξν 19
ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ
Ο Αληηπξφεδξνο βνεζά ηνλ Πξφεδξν ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ θαη ηνλ
αλαπιεξψλεη, φηαλ απνπζηάδεη, κε ηηο ίδηεο εμνπζίεο θαη δηθαηψκαηα.

Άξζξν 20
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
1. Ο Γξακκαηέαο ηεξεί ηα πην θάησ:
α. Φαθέινπο αιιεινγξαθίαο.
β. Βηβιίν ή αξρείν πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, ηεο
Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο γηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ
πέληε ρξφλσλ.
γ. Μεηξψν κειψλ.
2. Ο Γξακκαηέαο ζπγθαιεί κε ηνλ Πξφεδξν ηηο Γεληθέο Σπλειεχζεηο, ηηο ζπλεδξίεο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο, δηεμάγεη ηελ αιιεινγξαθία,
απνζηέιιεη πξφζθιεζε θαη πξαθηηθά ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, θπιάηηεη
ηε ζθξαγίδα θαη ζπλππνγξάθεη κε ηνλ Πξφεδξν θάζε έγγξαθν.

Άξζξν 21
ΒΟΗΘΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
Ο Βνεζφο Γξακκαηέαο βνεζά ηνλ Γξακκαηέα ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ θαη ηνλ
αλαπιεξψλεη, φηαλ απνπζηάδεη ή θσιχεηαη.
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Άξζξν 22
ΣΑΜΙΑ
1. Ο Τακίαο ηεξεί βηβιίν ηακείνπ ζην νπνίν θαηαρσξεί ηαθηηθά θαη κε αθξίβεηα φιεο ηηο
εηζπξάμεηο θαη πιεξσκέο ηνπ Σπλδέζκνπ. Δηζπξάηηεη ρξήκαηα κε βάζε ην δηπιφηππν
απνδείμεσλ θαη θάλεη πιεξσκέο ζχκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Σπκβνπιίνπ.
2. Τεξεί βηβιίν πεξηνπζίαο θαη αξρεία γηα φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Σπλδέζκνπ.
3. Καηαζέηεη ζε Τξάπεδα ή Σπλεξγαηηθφ Ίδξπκα ηεο έγθξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ
θάζε πνζφ πνπ εηζπξάηηεη θαη απνζχξεη ρξήκαηα, ή εθδίδεη ρξεκαηηθέο επηηαγέο ηνπ
Σπλδέζκνπ, κε ηε ζπλππνγξαθή ηνπ Πξνέδξνπ ή ηνπ Γξακκαηέα (ζηελ απνπζία ηνπ
Πξνέδξνπ). Όιεο νη πιεξσκέο γίλνληαη κε επηηαγέο.
4. Παξέρεη ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Σπλδέζκνπ ζηε Γεληθή
Σπλέιεπζε, ζην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην θαη ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή, θαζψο επίζεο
θαη ζηνπο ειεγθηέο, θάζε θνξά πνπ ζα ηνπο δεηεζεί.
5. Σπλππνγξάθεη καδί κε ηνλ Πξφεδξν ηελ εηήζηα ηακηαθή θαηάζηαζε.

Άξζξν 23
ΒΟΗΘΟ ΣΑΜΙΑ
Ο Βνεζφο Τακίαο βνεζά ηνλ Τακία ζηελ είζπξαμε ησλ ζπλδξνκψλ θαη γεληθά ζηελ
εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ θαη ηνλ αλαπιεξψλεη, φηαλ απηφο απνπζηάδεη ή θσιχεηαη.

Άξζξν 24
ΔΛΔΓΥΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΧΝ
1. Σηελ εηήζηα Γεληθή Σπλέιεπζε επηιέγνληαη δχν ειεγθηέο ή εγθεθξηκέλνη εμσηεξηθνί
ειεγθηέο/εγθεθξηκέλν ινγηζηηθφ γξαθείν γηα έιεγρν ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Σπλδέζκνπ.
2. Οη ειεγθηέο ζα έρνπλ ηελ εμνπζία λα εμεηάδνπλ ειεχζεξα φια ηα βηβιία θαη έγγξαθα
πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαη ζα εηνηκάδνπλ Δηήζηα
Έθζεζε γηα ηελ Οηθνλνκηθή Καηάζηαζε ηνπ Σπλδέζκνπ θαη γηα ηνλ ηξφπν πνπ
θξαηήζεθαλ νη ινγαξηαζκνί. Η Έθζεζε απηή ζα ππνβάιιεηαη ζηελ Δηήζηα Γεληθή
Σπλέιεπζε γηα έγθξηζε.
3. Οη ειεγθηέο πξέπεη λα είλαη παξφληεο ζηελ Δηήζηα Γεληθή Σπλέιεπζε θαη δελ πξέπεη λα
είλαη κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 (2)(ε).
4. Τν νηθνλνκηθφ έηνο ηνπ Σπλδέζκνπ αξρίδεη απφ 1ε Σεπηεκβξίνπ θάζε έηνπο.
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Άξζξν 25
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ
1. Η ηξνπνπνίεζε ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ απνθαζίδεηαη απφ ηελ Καηαζηαηηθή
Σπλέιεπζε πνπ ζπγθαιείηαη εηδηθά γηα ηνλ ζθνπφ απηφ απφ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην,
είηε κε αίηεζε ηνπ 1/3 ησλ κειψλ πνπ απεπζχλεηαη πξνο ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Σπκβνπιίνπ θαη ζπλνδεχηεηαη απφ αηηηνινγηθή έθζεζε ε νπνία δηαιακβάλεη ηηο
πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνηήζεηο.
2. Η Καηαζηαηηθή Σπλέιεπζε ζεσξείηαη φηη βξίζθεηαη ζε απαξηία ζχκθσλα κε ηηο
πξφλνηεο ηνπ άξζξνπ 13(5).
3. Η ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ απνθαζίδεηαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ
παξφλησλ θαη ςεθηδφλησλ κειψλ. Γηα ιήςε απφθαζεο γηα ηξνπνπνίεζε ζθνπνχ ή
ζθνπψλ ηνπ Σπλδέζκνπ απαηηείηαη ε ζπλαίλεζε ησλ ηξηψλ ηεηάξησλ ησλ κειψλ ηνπ.
4. Κάζε ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηζρχεη απφ ηελ θαηαρψξεζή ηεο ζην Μεηξψν
ηνπ Δθφξνπ, ε νπνία γίλεηαη χζηεξα απφ αίηεζε ηεο δηνίθεζεο πνπ ππνβάιιεηαη κέζα
ζε δπν κήλεο απφ ηελ ςήθηζή ηεο.

Άξζξν 26
ΘΔΜΑΣΑ ΠΟΤ ΠΡΟΒΛΔΠΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ
Γηα θάζε δήηεκα πνπ δελ πξνβιέπεηαη απφ ην Καηαζηαηηθφ, ην Νφκν θαη ηνπο
Καλνληζκνχο, απνθαζίδεη ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην κε δηθαίσκα ησλ επεξεαδνκέλσλ
κειψλ γηα έθεζε ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε.

Άξζξν 27
ΓΙΚΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΔΞΧΓΙΚΗ ΑΝΣΙΠΡΟΧΠΔΤΗ
Ο Σχλδεζκνο αληηπξνζσπεχεηαη ζε νπνηνδήπνηε δηθαζηήξην, Αξρή ή Σψκα, απφ ηνλ
Πξφεδξν, ηνλ Αληηπξφεδξν, ηνλ Γξακκαηέα, ηνλ Τακία ή άιινλ πνπ ζα νξίζεη ην
Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην θαη δεζκεχνπλ ηνλ Σχλδεζκν κε ηελ ππνγξαθή ηνπο.

Άξζξν 28
ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΦΗΦΟΤ
Γηθαίσκα ςήθνπ έρεη θάζε κέινο πνπ έρεη θαηαβάιεη ηε ζπλδξνκή ηνπ κέρξη ηελ
εκεξνκελία ζχγθιεζεο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο. Σηελ πεξίπησζε πνπ θαη νη δχν γνλείο
είλαη παξφληεο, κφλν έλαο απ’ απηνχο έρεη δηθαίσκα ςήθνπ. Ννείηαη φηη ε ςεθνθνξία
γίλεηαη πάληνηε απηνπξνζψπσο.
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Άξζξν 29
ΦΡΑΓΙΓΑ
Ο Σχλδεζκνο έρεη ζθξαγίδα.

Άξζξν 30
ΓΙΑΛΤΗ
1. Ο Σχλδεζκνο δηαιχεηαη αλ ηα κέιε ηνπ κεησζνχλ ζε ιηγφηεξα απφ είθνζη (20). Ο
Έθνξνο ελεκεξψλεηαη ην αξγφηεξν ζε έλα κήλα ζε πεξίπησζε κέησζεο ηνπ αξηζκνχ
ησλ κειψλ θάησ ησλ έηθνζη (20).
2. Ο Σχλδεζκνο δηαιχεηαη επίζεο, αλ ην απνθαζίζεη ε Γεληθή Σπλέιεπζε πνπ ζπγθαιείηαη
εηδηθά γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην κεηά απφ αίηεζε ηνπ 1/3 ησλ
κειψλ πξνο ηνλ Πξφεδξν. Η αίηεζε πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ αηηηνινγηθή έθζεζε.
3. Η απφθαζε γηα δηάιπζε ιακβάλεηαη έγθπξα, φηαλ παξεπξίζθνληαη θαηά ηε Γεληθή
Σπλέιεπζε ηα κηζά απφ ηα κέιε πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ ζπλ έλα θαη ςεθίζνπλ
ππέξ ηεο δηάιπζεο ηα ηξία ηέηαξηα ησλ παξφλησλ.
4. Όηαλ ν Σχλδεζκνο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δηαιχεηαη, πεξηέξρεηαη ζε θαηάζηαζε
εθθαζάξηζεο, πνπ γίλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην. Μεηά ηελ πιεξσκή ησλ
ρξεψλ ηνπ Σπλδέζκνπ θαη ηελ εθπνίεζε ησλ θηλεηψλ θαη αθηλήησλ ηνπ ελεξγεηηθνχ
ηνπ, ην θαζαξφ θεθάιαην πνπ απνκέλεη πεξηέξρεηαη ζην ζρνιείν θαη ζε πεξίπησζε
δηάιπζεο ηνπ ζρνιείνπ ζην Υπνπξγείν Παηδείαο.

Άξζξν 31
ΠΔΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ
Η πεξηνπζία ηνπ Σπλδέζκνπ θαηά ηε ζηηγκή ηεο έγθξηζεο ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ
απνηειείηαη απφ ην ππφινηπν ηνπ ηακείνπ ηνπ.

Άξζξν 32
ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
1. Κακηά ακνηβή, νπνηνπδήπνηε είδνπο, δελ θαηαβάιιεηαη γηα παξερφκελεο ππεξεζίεο, ζε
νπνηνδήπνηε κέινο ή αμησκαηνχρν ηεο δηνίθεζεο απηνχ.
2. Ο Σχλδεζκνο επζχλεηαη έλαληη ηξίησλ απφ ηπρφλ παξάλνκεο πξάμεηο ή παξαιείςεηο
ησλ νξγάλσλ ή ππαιιήισλ πνπ ηνλ αληηπξνζσπεχνπλ θαη ζπλεπάγνληαη ππνρξέσζε
απνδεκίσζεο, λννπκέλνπ φηη ε δεκηνγφλνο πξάμε ή παξάιεηςε έιαβε ρψξα θαηά ηελ
εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ πνπ ηνπο είραλ αλαηεζεί. Ννείηαη φηη εάλ ε ζπγθεθξηκέλε
δεκηνγφλνο πξάμε ή παξάιεηςε έγηλε εθ πξνζέζεσο, δφιηα, θαθφπηζηα
ή
ιφγσ
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βαξηάο ακέιεηαο, ην ππαίηην πξφζσπν ή ηα ππαίηηα πξφζσπα επζχλνληαη αιιειέγγπα
θαη θερσξηζκέλσο έλαληη ηνπ Σπλδέζκνπ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκηάο πνπ έρεη
ππνζηεί.
Άξζξν 33
ΔΡΜΗΝΔΙΑ ΑΡΘΡΧΝ
Γηα θάζε ζέκα κε πξνβιεπφκελν ππφ ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ θαζψο θαη γηα
θάζε αζάθεηα, απνθαίλεηαη ε Γεληθή Σπλέιεπζε εληφο ησλ πξνλνηψλ ηεο ηζρχνπζαο
λνκνζεζίαο, ήηη ηνπ Πεξί Σσκαηείσλ θαη Ιδξπκάησλ θαη γηα Άιια Σπλαθή Θέκαηα
Νφκνπ ηνπ 2017 θαη 2018 (104(1)/2017 θαη 76(Ι)/2018) θαη ησλ ππ’ απηφλ εθδηδφκελσλ
Καλνληζκψλ θαη ηπρφλ κειινληηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπο, νη πξφλνηεο ησλ νπνίσλ ζα
ππεξηζρχνπλ ζε θάζε πεξίπησζε πνπ πξνθχπηεη νπνηαδήπνηε αζάθεηα θαη/ή
αληίθαζε.

ΣΗΜΔΙΩΣΔΙΣ:
Τν παξφλ Καηαζηαηηθφ απνηεινχκελν απφ 33 άξζξα αλαγλψζηεθε ζηε Γεληθή
Σπλέιεπζε ηνπ Σσκαηείνπ ζηηο 14/05/2019 θαη εγθξίζεθε.
(εκεξνκελία)

Βεβαηνχηαη ε πηζηφηεηα ηνπ παξφληνο αληηγξάθνπ.

..................................................
Ο Πξφεδξνο ηνπ Σπλδέζκνπ

.............................................
Ο Γελ. Γξακκαηέαο ηνπ Σπλδέζκνπ
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