PRIVATE SCHOOL
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gr. Afxentiou Avenue, P.O. Box 40112, 6301 Larnaca, Cyprus
Tel.: +357 24 815 400 Fax: +357 24 651 046 | Website: www.academy.ac.cy | E-mail: info@academy.ac.cy

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Άρθρο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1. Ιδρύεται από τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και τους καθηγητές της Αμερικανικής
Ακαδημίας Λάρνακας Σύνδεσμος Γονέων με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ», ο οποίος στο εξής θα ονομάζεται
«Σύνδεσμος».
2. Ο Σύνδεσμος ιδρύθηκε στις 8 Μαΐου 1998, σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των
μελών του και με βάση τη σχετική νομοθεσία. Το παρόν Καταστατικό εγκρίθηκε σε Γενική
Συνέλευση των μελών τον Οκτώβριο του 2013, αφού τροποποιήθηκε σε Καταστατική Συνέλευση
στις 30 Μαΐου 2012. Το παρόν καταστατικό τροποποιήθηκε σε έκτακτη Καταστατική Συνέλευση
στις 14 Μαϊου 2019.
Άρθρο 2
ΕΡΜΗΝΕΙΑ
Στο παρόν Καταστατικό, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:
«γονέας» σημαίνει τον πατέρα, τη μητέρα ή τον κηδεμόνα του μαθητή,
«κηδεμόνας» σημαίνει το πρόσωπο το οποίο έχει διοριστεί ως κηδεμόνας παιδιού με βάση τις
πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας,
«καθηγητής» σημαίνει μέλος του διδακτικού προσωπικού της Αμερικανικής Ακαδημίας Λάρνακας με
ολική ή μερική απασχόληση,
«δικαστήριο» σημαίνει το αρμόδιο επαρχιακό δικαστήριο μέσα στα όρια της τοπικής αρμοδιότητας
του οποίου βρίσκεται η έδρα του Συνδέσμου,
«Έφορος» σημαίνει τον Έπαρχο της οικείας Επαρχίας, ο οποίος δυνάμει των διατάξεων του Νόμου
είναι υπεύθυνος για την εγγραφή και λειτουργία σωματείων, ιδρυμάτων και ομοσπονδιών ή/και
ενώσεων που έχουν την έδρα τους στην Επαρχία του,
«Σχολείο» σημαίνει την Αμερικανική Ακαδημία Λάρνακας,
«μαθητής» σημαίνει μαθητή/μαθήτρια που είναι γραμμένος/η στο μαθητολόγιο του σχολείου,
«Νόμος» σημαίνει τον «περί Σωματείων και Ιδρυμάτων νόμο 104(I)/2017» του 2017,
«Κανονισμοί» σημαίνει τους Κανονισμούς που εκδίδονται με βάση τον «περί Σωματείων και
Ιδρυμάτων νόμο».
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Άρθρο 3
ΕΔΡΑ
1. Η έδρα του Συνδέσμου είναι η Αμερικανική Ακαδημία Λάρνακας, Λεωφόρος Γρηγόρη Αυξεντίου,
6301 Λάρνακα, στον Δήμο Λάρνακας, στην Επαρχία Λάρνακας. Επιστολές και έγγραφα προς τον
Σύνδεσμο θα απευθύνονται στη διεύθυνση επικοινωνίας, Σύνδεσμος Γονέων και Καθηγητών
Αμερικανικής Ακαδημίας Λάρνακας, Λεωφόρος Γρηγόρη Αυξεντίου, Τ.Κ. 40112, 6301 Λάρνακα.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει συνεδρίες και συγκεντρώσεις και σε
οποιοδήποτε άλλο μέρος.

Άρθρο 4
ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
1. Ο Σύνδεσμος είναι το ανώτατο συντονιστικό και καθοδηγητικό Σώμα των Μελών του.
2. Ο Σύνδεσμος θα είναι μέλος της Ομοσπονδίας Γονέων Ιδιωτικών Σχολείων και θα
αντιπροσωπεύεται σε αυτήν από τρία Μέλη που θα ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, εκ των
οποίων το ένα μέλος που θα είναι και ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου στο Διοικητικό Συμβούλιο
της Ομοσπονδίας πρέπει απαραίτητα να είναι ένας εκ των αξιωματούχων του Διοικητικού
Συμβουλίου.
3. Σκοποί του Συνδέσμου είναι:
α. Η εξασφάλιση συχνών και συστηματικών επαφών ανάμεσα στους γονείς και το διδακτικό
προσωπικό του Σχολείου για μια όσο το δυνατό στενότερη συνεργασία οικογένειας και
σχολείου.
β. Η επικοινωνία και συνεργασία των γονιών με το Υπουργείο Παιδείας, το Ίδρυμα Αποφοίτων
της Αμερικανικής Ακαδημίας Λάρνακας και άλλα αρμόδια σώματα ή πρόσωπα για την
προαγωγή των σκοπών του Σχολείου και για την ενίσχυση των ενεργειών της Διεύθυνσης του
που αποβλέπουν στην εξασφάλιση καλύτερης λειτουργίας του.
γ. Η ανάπτυξη των σχέσεων και η τακτική επικοινωνία ανάμεσα στους ίδιους τους γονείς για
ανταλλαγή απόψεων και αμοιβαία κατανόηση και για κοινή δράση πάνω σε ζητήματα που
αφορούν το Σχολείο.
δ. Η υποβοήθηση και προαγωγή γενικά του όλου έργου του Σχολείου από εκπαιδευτική,
πολιτιστική και κοινωνική άποψη.
ε. Η πρόνοια , η ευημερία και η ασφάλεια των μαθητών του Σχολείου.
στ. Η μεταφορά προς την Ομοσπονδία Συνδέσμων Ιδιωτικών Σχολείων στην οποία ανήκει, των
ζητημάτων που τον αφορούν και τα οποία πιθανό να χρήζουν γενικότερης αντιμετώπισης.
Ζ. Η διεκδίκηση και διασφάλιση των δικαιωμάτων των μαθητών του σχολείου, ενώπιον αρμοδίων
σωμάτων, αρχής ή προσώπων.
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Άρθρο 5
ΜΕΣΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ
1. Οι σκοποί του Συνδέσμου προωθούνται κυρίως με τις πιο κάτω αναφερόμενες δραστηριότητες
καθώς και με κάθε άλλη νομικά επιτρεπτή δραστηριότητα που αποφασίζεται από το Διοικητικό
Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου:
α. την ίδρυση ταμείου/ταμείων,
β. τη μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα έκδοση, εκτύπωση και κυκλοφορία οποιουδήποτε δελτίου,
φυλλαδίου, περιοδικού, βιβλίου ή εντύπου που έχει σχέση με τους σκοπούς του Συνδέσμου,
γ. τη διοργάνωση συγκεντρώσεων, διαλέξεων, εκδρομών, κινηματογραφικών και θεατρικών
παραστάσεων, αθλητικών, καλλιτεχνικών, επιμορφωτικών, πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και
παρόμοιων εκδηλώσεων.

Άρθρο 6
ΠΟΡΟΙ
Οι πόροι του Συνδέσμου προέρχονται από:
1. Την ετήσια συνδρομή των μελών, που καθορίζεται από την ετήσια Γενική Συνέλευση μετά από
εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και η οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη από €30,00.
2. Εισφορές, δωρεές, έρανοι, κληροδοτήματα, το προϊόν διαφόρων εκδηλώσεων και παραστάσεων
και οποιοδήποτε άλλο έσοδο, που περιέρχεται νόμιμα στον Σύνδεσμο.

Άρθρο 7
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
Τα κεφάλαια του Συνδέσμου μπορούν να ξοδεύονται σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου για τη λειτουργία του Συνδέσμου και την επιτυχία των σκοπών του, όπως αυτοί
περιέχονται στο παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 8
ΜΕΛΗ
1. Τακτικά μέλη είναι οι γονείς-κηδεμόνες των μαθητών που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους
υποχρεώσεις προς τον Σύνδεσμο και οι καθηγητές του Σχολείου. Σε καμία περίπτωση δεν δύναται να
εγγραφούν μέλη άτομα που καταδικάστηκαν για οποιαδήποτε κατάχρηση στο πλαίσιο εμπλοκής
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τους στη λειτουργία μη κερδοσκοπικής οργάνωσης ή για αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή
ηθική αισχρότητα.
2. Η εισδοχή νέων μελών είναι πάντοτε επιτρεπτή για νέους γονείς-κηδεμόνες μαθητών και νέους
καθηγητές του Σχολείου.
3. Τα μέλη δικαιούνται να αποχωρήσουν από τον Σύνδεσμο οποιαδήποτε στιγμή με υποβολή
σχετικής επιστολής προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου. Μέλη των οποίων όλα τα
παιδιά αποφοιτούν αποχωρούν από τον Σύνδεσμο με την έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς
από την αποφοίτηση των παιδιών τους.
4. Αποβολή μέλους επιτρέπεται στην περίπτωση κατά την οποία το μέλος, με την όλη του
συμπεριφορά, τις πράξεις ή τις παραλείψεις του, επιφέρει ή προκαλεί
εξευτελισμό ή
μείωση της αξιοπιστίας ή του κύρους του Συνδέσμου ή άλλη βλάβη στα συμφέροντα αυτού.
5. Επίτιμοι Πρόεδροι και Επίτιμα Μέλη ανακηρύσσονται από την Ετήσια Γενική Συνέλευση, τιμής
ένεκεν, πρόσωπα τα οποία έδρασαν επωφελώς υπέρ των σκοπών του Συνδέσμου ή πρόσφεραν
μεγάλες υπηρεσίες για την πρόοδο και προώθηση των σκοπών του Συνδέσμου.
6. Ευεργέτες/Δωρητές: Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο έχει ενισχύσει με
σημαντική οικονομική βοήθεια τον Σύνδεσμο, ανακηρύσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο
ευεργέτης ή δωρητής του Συνδέσμου. Θα τηρείται δε ειδικό βιβλίο δωρητών και ευεργετών.
Ευεργέτης ανακηρύσσεται όποιος εισφέρει €5000 και άνω, δωρητής δε όποιος εισφέρει από
€2000 - €4999.

Άρθρο 9
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
1. Όλα τα μέλη του Συνδέσμου έχουν ίσα δικαιώματα, περιλαμβανομένου του δικαιώματος του
εκλέγειν και του εκλέγεσθαι. Δικαίωμα ψήφου έχει ένας εκ των δύο γονέων.
2. Η ιδιότητα μέλους είναι ανεπίδεκτη αντιπροσώπευσης και δεν μεταβιβάζεται ούτε
κληρονομείται.
3. Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα:
α. Να εκλέγει και να εκλέγεται.
β. Να ασκεί έλεγχο πάνω στη διοίκηση και διαχείριση του Συνδέσμου.
γ. Να υποβάλλει θέματα για μελέτη στο Διοικητικό Συμβούλιο και στη Γενική Συνέλευση.
δ. Να λαμβάνει μέρος στις διάφορες εκδηλώσεις του Συνδέσμου.
ε. Να αποχωρεί από τον Σύνδεσμο.
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Άρθρο 10
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
1. Τα μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις πρόνοιες του παρόντος Καταστατικού, του
Νόμου, των Κανονισμών και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού
Συμβουλίου.
2. Στην περίπτωση που μέλος ενεργεί κατά παράβαση των προνοιών του Νόμου, των Κανονισμών
και του Καταστατικού ή κατά τρόπο αντίθετο προς τα συμφέροντα του Συνδέσμου, υπόκειται,
μετά από επισταμένη εξέταση της υπόθεσής του από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο οφείλει
να του παράσχει την ευκαιρία υπεράσπισής του, στις πιο κάτω ποινές:
α. Παρατήρηση.
β. Αποβολή, η οποία πρέπει να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.
3. Μέλος που διαγράφεται, αποχωρεί ή αποβάλλεται από τον Σύνδεσμο, δεν έχει κανένα δικαίωμα
πάνω στην περιουσία του Συνδέσμου και δεν απαλλάσσεται των οφειλών του προς τον
Σύνδεσμο.
4. Τα μέλη εκ των γονέων οφείλουν να καταβάλλουν τις συνδρομές τους το αργότερο μέχρι την
ημέρα σύγκλησης της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.
5. Μέλος που αποχωρεί ή αποβάλλεται, στερείται όλων των ωφελημάτων και δικαιωμάτων του,
αλλά μπορεί να επανεγγραφεί κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και καταβολής
όλων των οφειλών του.
6. Η απόφαση διαγραφής/αποβολής μέλους μπορεί να προσβληθεί στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 11
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τα όργανα διοίκησης του Συνδέσμου είναι:
1. Η Γενική Συνέλευση, η οποία αποτελεί το ανώτατο όργανο του Συνδέσμου.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από και μεταξύ των μελών του Συνδέσμου κατά
την ετήσια Γενική Συνέλευσή του και
3. Η Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία εκλέγεται από και μεταξύ των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου για να επιλαμβάνεται κυρίως αποφάσεων επειγούσης φύσεως.
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Άρθρο 12
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
1 (α) Η συνέλευση των μελών του Συνδέσμου αποτελεί το ανώτατο όργανο του Συνδέσμου και
αποφασίζει για κάθε υπόθεση του Συνδέσμου η οποία δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου
οργάνου.
(β) Η συνέλευση των μελών του Συνδέσμου έχει την αρμοδιότητα της
εποπτείας και του
ελέγχου των μελών του διοικητικού συμβουλίου και δικαιούται να παύει τα μέλη αυτά στις
ακόλουθες περιπτώσεις: Σε περίπτωση που μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου καταδικάστηκε
για οποιαδήποτε κατάχρηση στο πλαίσιο εμπλοκής του στη λειτουργία μη κερδοσκοπικής
οργάνωσης ή για αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα.

Άρθρο 13
ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
1. Συνέρχεται αμέσως μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς και πριν τη 15η του Οκτώβρη κάθε
χρόνου σε ημερομηνία που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή όταν το ζητήσει το 1/3 των
μελών με έγγραφη αίτηση, στην οποία καθορίζονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Αν η αίτηση
των μελών δε γίνει δεκτή από τη διοίκηση, τα μέλη αυτά μπορούν να ζητήσουν, με αίτησή τους
προς τον Έφορο, τη σύγκληση της συνέλευσης, οπότε ο Έφορος μπορεί, αν το κρίνει σκόπιμο, να
εξουσιοδοτήσει τα μέλη αυτά να συγκαλέσουν τη συνέλευση, ρυθμίζοντας και το θέμα της
προεδρίας της. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τουλάχιστο μια(1) φορά κάθε έτος.
2. Στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνονται τα εξής θέματα:
α. Έκθεση των πεπραγμένων του χρόνου που έληξε, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού
Συμβουλίου.
β. Εξελεγμένη οικονομική κατάσταση και ισολογισμός, από τον Ταμία, μαζί με την έκθεση
ελεγκτών.
γ. Έγκριση των εκθέσεων α. και β.
δ. Απόφαση πάνω σε κάθε άλλο θέμα που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη.
ε. Εκλογή Ελεγκτών, οι οποίοι δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή εγκεκριμένοι
εξωτερικοί ελεγκτές/εγκεκριμένο λογιστικό γραφείο.
στ. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να πάρει αποφάσεις πάνω σε οποιοδήποτε ζήτημα, νοουμένου ότι οι
αποφάσεις αυτές δεν αντίκεινται στον Νόμο, στους Κανονισμούς και στο Καταστατικό.
4. Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να γνωστοποιείται σε όλα τα μέλη 10 τουλάχιστον
μέρες νωρίτερα, με ατομική πρόσκληση στην οποία να καθορίζεται το μέρος, η μέρα, η ώρα και
η ημερήσια διάταξη. Παράλληλα γίνεται ανάρτηση της γνωστοποίησης στην πινακίδα
ανακοινώσεων του σχολείου.
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5. Δικαίωμα συμμετοχής στην ετήσια Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα μέλη που έχουν
τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Σύνδεσμο. Η Γενική Συνέλευση
βρίσκεται σε απαρτία, αν παρευρίσκονται τα μισά τουλάχιστον μέλη συν ένα. Αν δεν υπάρχει
απαρτία, η Γενική Συνέλευση αναβάλλεται για 30 λεπτά και θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία
οσαδήποτε μέλη και αν είναι παρόντα. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των
παρόντων μελών, εκτός από τις περιπτώσεις που προνοείται ειδικά από το Καταστατικό.
6. Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης. Με
εισήγηση του Γραμματέα εκλέγεται τριμελές Προεδρείο, που κατευθύνει τη διεξαγωγή των
εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, τα μέλη του οποίου δεν θα προταθούν σαν υποψήφιοι της
Εκτελεστικής Επιτροπής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών του Συνδέσμου. Σε περίπτωση
ισοψηφίας ο Πρόεδρος του Προεδρείου έχει τη νικώσα ψήφο.
8. Η ψηφοφορία πάνω σε κάθε θέμα διεξάγεται με ανάταση του χεριού εκτός αν το 1/3 των
παρόντων μελών ζητήσει όπως αυτή διεξαχθεί με μυστική ψηφοφορία. Η εκλογή του
Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται με μυστική ψηφοφορία.
9. Μέλος δεν δικαιούται να συμμετέχει ούτε στη συζήτηση ούτε στην ψηφοφορία, εάν η απόφαση
που θα ληφθεί αφορά τη διενέργεια δικαιοπραξίας ή την έγερση ή κατάργηση δίκης μεταξύ του
Συνδέσμου και του εν λόγω μέλους ή του συζύγου αυτού ή συγγενή αυτού εξ’ αίματος ή εξ’
αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού συγγένειας ή την επιχείρηση δικαιοπραξίας μεταξύ του
Συνδέσμου και εταιρείας, προσωπικής ή κεφαλαιουχικής, στην οποία ή στη διοίκηση της οποίας
συμμετέχει το μέλος αυτό ή σύζυγος ή συγγενής αυτού εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας μέχρι και
του τρίτου βαθμού συγγένειας.

Άρθρο 14
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
1. Οι έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται:
α. Από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου.
β. Ύστερα από έγγραφη αίτηση του 1/3 των μελών στην οποία αναφέρονται οι λόγοι και τα
θέματα της σύγκλησης. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει την έκτακτη
Γενική Συνέλευση μέσα σε 15 μέρες από τη λήψη της αίτησης.
2. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όπως προνοείται στο άρθρο 13(5) πιο πάνω.
3. Κατά την έκτακτη Γενική Συνέλευση συζητούνται μόνο τα θέματα που είναι γραμμένα στην
ημερήσια διάταξη.
4. Της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και
συζητούνται μόνο τα θέματα τα οποία είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη και λαμβάνονται
οι σχετικές αποφάσεις.
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Άρθρο 15
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1. Ο Σύνδεσμος διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, διαχειρίζεται και
διευθύνει τον Σύνδεσμο και λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη των σκοπών του.
Συνέρχεται σε τακτική συνεδρία τουλάχιστο μια φορά το μήνα και έκτακτα, όταν ο Πρόεδρος ή
το 1/5 των μελών του κρίνουν ότι αυτό είναι αναγκαίο ή σκόπιμο. Στη γραπτή πρόσκληση για τη
συνεδρία, που αποστέλλεται τουλάχιστον 7 μέρες πριν από αυτή γραπτώς ή μέσω ηλεκτρονικών
μέσων (email), καθορίζονται η μέρα, η ώρα, ο τόπος και τα θέματα της συνεδρίας.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τα μισά μέλη του συν ένα. Σε
περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας η συνεδρία αναβάλλεται για 15 λεπτά και θεωρείται ότι
βρίσκεται σε απαρτία οσαδήποτε Μέλη και αν είναι παρόντα. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά
πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος έχει τη νικώσα ψήφο.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο κηρύττει κενή τη θέση οποιουδήποτε μέλους του το οποίο παραιτείται,
παύεται ή απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς συνεδρίες και διορίζει οποιοδήποτε
μέλος του Συνδέσμου στη θέση που έχει κενωθεί με προτεραιότητα από τους τυχόν
επιλαχόντες.
5. Θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου χηρεύει αυτόματα όταν
- αυτό πεθαίνει, ή
- δώσει γραπτώς την παραίτησή του, ή
- καταστεί φυσικά ή διανοητικά ανίκανο να εκπληρώσει τα καθήκοντά του, ή
- καταδικαστεί για αδίκημα ατιμωτικό ή ηθικής αισχρότητας, ή
- αποβληθεί από τον Σύνδεσμο σύμφωνα με το άρθρο 12(1β) του Καταστατικού.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου υποχρεούται να τηρεί πλήρως ενημερωμένο μητρώο των
μελών του, το οποίο επικαιροποιείται τουλάχιστον άπαξ κατά έτος και είναι διαθέσιμο προς
επιθεώρηση από τον Έφορο και προς οποιοδήποτε τρίτο έχει έννομο συμφέρον.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται όπως, το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από τη
διαπίστωση της μείωσης του αριθμού των μελών κάτω των είκοσι (20), να γνωστοποιήσει το
γεγονός αυτό στον Έφορο, υποδεικνύοντας και την ημερομηνία κατά την οποία αυτό επεσυνέβη.
8. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται μετά τη ψήφιση οποιασδήποτε τροποποίησης του
παρόντος καταστατικού να υποβάλει στον Έφορο, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και
οπωσδήποτε όχι αργότερα από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία ψήφισης της
τροποποίησης, γραπτή αίτηση της καταχώρησης της τροποποίησης στο Μητρώο.
9, Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται εντός της πρώτης τριμηνίας κάθε έκαστου έτους να
γνωστοποιεί γραπτώς στον Έφορο Σωματείων τα ακόλουθα:
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α. αριθμητικά, τυχόν διαγραφές μελών και εγγραφές νέων μελών οι οποίες έγιναν κατά τη
διάρκεια του προηγούμενου έτους.
β. σε περίπτωση που επήλθαν αλλαγές, τα εν ενεργεία μέλη της διοίκησης του Συνδέσμου, με
τα αντίστοιχα αξιώματά τους και τα στοιχεία επικοινωνίας τους.
γ. κατά πόσο κατά το προηγούμενο έτος πραγματοποιήθηκε ο ελάχιστος αριθμός ετήσιων
γενικών συνελεύσεων που ορίζει το καταστατικό.
δ. σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης του υποστατικού ή/και των στοιχείων επικοινωνίας του
Συνδέσμου, τη νέα διεύθυνση ή/και τα νέα στοιχεία επικοινωνίας αμέσως μόλις επέλθει η
αλλαγή.
10. Δικαιοπραξίες οι οποίες διενεργούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου εντός των
ορίων της εξουσίας του δεσμεύουν τον Σύνδεσμο.
11. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου δεν δικαιούται να συμμετέχει στη συζήτηση ή στην
ψηφοφορία, εάν η απόφαση που θα ληφθεί αφορά τη διενέργεια δικαιοπραξίας ή την έγερση ή
την κατάργηση δίκης μεταξύ του σωματείου και του μέλους αυτού ή του συζύγου του μέλους
αυτού ή συγγενή αυτού εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού ή αφορά τη
διενέργεια δικαιοπραξίας μεταξύ του σωματείου και εταιρείας, προσωπικής ή κεφαλαιουχικής,
στην οποία ή στη διοίκηση της οποίας συμμετέχει το μέλος αυτό ή σύζυγος ή συγγενής αυτού εξ’
αίματος ή εξ’ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού.
12. Καμία αμοιβή, οποιουδήποτε είδους, δεν καταβάλλεται για παρεχόμενες υπηρεσίες, σε
οποιοδήποτε μέλος ή αξιωματούχο της διοίκησης του Συνδέσμου. Νοείται ότι, τα μέλη,
περιλαμβανομένων των μελών της διοίκησης ή των ιδρυτών του Συνδέσμου, μπορούν να
ανακτήσουν ή/και να διεκδικήσουν τυχόν λογικά έξοδα που κατέβαλαν κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων τους.

Άρθρο 16
ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται από το απερχόμενο Διοικητικό
Συμβούλιο και δεν μπορεί να είναι μικρότερος των πέντε (5) και μεγαλύτερος των εκατό είκοσι
(120), αλλά θα ακολουθείται η φόρμουλα 5+Μ/8≤120, όπου Μ σημαίνει τον αριθμό των
εγγραφέντων μαθητών στο σχολείο.
2. Η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου διεξάγεται μετά την έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων,
την οικονομική έκθεση και την επιλογή των ελεγκτών από την ετήσια Γενική Συνέλευση.
3. Δικαίωμα εκλογής στο Νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχουν όλα τα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις
οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Σύνδεσμο, είναι παρόντες και έχουν υποβάλει την
υποψηφιότητά τους τουλάχιστον 3 εργάσιμες μέρες πριν.
4. Σε περίπτωση κατά την οποία χρειάζεται να γίνει ψηφοφορία, το Προεδρείο, με βάση το
Μητρώο μελών, δίδει σε κάθε μέλος που έχει δικαίωμα ψήφου, ένα ψηφοδέλτιο που φέρει τη
σφραγίδα του Συνδέσμου και την υπογραφή του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης. Για να είναι
έγκυρο το ψηφοδέλτιο, κάθε ψηφοφόρος πρέπει να επιλέξει από τους υποψήφιους αριθμό ίσο
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με τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως καθορίστηκε με βάση την
παράγραφο (1) πιο πάνω.
5. Θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο θα έχουν τα άτομα που πλειοψήφισαν και σε περίπτωση
ισοψηφίας, θα διεξάγεται επαναληπτική ψηφοφορία μεταξύ των ισοψηφισάντων για ανάδειξη
των υπολοίπων μελών ή εάν η πλειοψηφία των παρευρισκομένων συμφωνεί να παραμείνουν
και αυτοί σαν μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 16 (1).
6. Τα ονόματα των υποψηφίων και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας καταχωρούνται στο βιβλίο ή
αρχείο των πρακτικών και υπογράφονται από το Προεδρείο.
7. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχονται αμέσως μετά την εκλογή τους και εκλέγουν
μεταξύ τους τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Βοηθό Γραμματέα, τον Ταμία,
τον Βοηθό Ταμία και τρία άλλα μέλη ως συμβούλους, τα οποία αποτελούν την Εκτελεστική
Επιτροπή του Συνδέσμου καθώς και τους Εκπροσώπους στην Ομοσπονδία Γονέων Ιδιωτικών
Σχολείων. Η υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται για κάθε θέση ξεχωριστά και δικαίωμα εκλογής
έχουν όλα τα μέλη για όλες τις θέσεις. Σε περίπτωση που κανένας εκ των καθηγητών μελών του
Συνδέσμου δεν εκλεγεί σε οποιαδήποτε άλλη θέση πλην αυτής του Συμβούλου, τότε
τουλάχιστον ένας από τους τρεις συμβούλους θα προέρχεται από τους καθηγητές που είναι
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Εκτελεί τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιλαμβάνεται
ζητημάτων επειγούσης φύσεως και παίρνει αποφάσεις πάνω σ’ αυτά, εντός των πλαισίων των
αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων. Συνεδριάζει μια φορά τον
μήνα ή όποτε ήθελε κριθεί τούτο αναγκαίο.

Άρθρο 18
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
1. Ως Πρόεδρος μπορεί να εκλεγεί οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με προϋπόθεση
να έχει τουλάχιστον προηγούμενη μονοετή θητεία ως μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Ο Πρόεδρος προεδρεύει και κατευθύνει τις εργασίες των συνεδριών του Διοικητικού
Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής, εποπτεύει τη λειτουργία του Συνδέσμου, είναι
επικεφαλής των υπηρεσιών του και συνυπογράφει με τον Γραμματέα κάθε έγγραφο και με τον
Ταμία τις επιταγές και την ετήσια ταμιακή κατάσταση. Συγκαλεί με τον Γραμματέα τις συνεδρίες
του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Γενικής Συνέλευσης.
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Άρθρο 19
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο Αντιπρόεδρος βοηθά τον Πρόεδρο στην εκτέλεση των καθηκόντων του και τον αναπληρώνει, όταν
απουσιάζει, με τις ίδιες εξουσίες και δικαιώματα.

Άρθρο 20
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
1. Ο Γραμματέας τηρεί τα πιο κάτω:
α. Φακέλους αλληλογραφίας.
β. Βιβλίο ή αρχείο πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής
Επιτροπής και της Γενικής Συνέλευσης για περίοδο τουλάχιστον πέντε χρόνων.
γ. Μητρώο μελών.
2. Ο Γραμματέας συγκαλεί με τον Πρόεδρο τις Γενικές Συνελεύσεις, τις συνεδρίες του Διοικητικού
Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής, διεξάγει την αλληλογραφία, αποστέλλει πρόσκληση
και πρακτικά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, φυλάττει τη σφραγίδα και συνυπογράφει με
τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο.

Άρθρο 21
ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο Βοηθός Γραμματέας βοηθά τον Γραμματέα στην εκτέλεση των καθηκόντων του και τον
αναπληρώνει, όταν απουσιάζει ή κωλύεται.

Άρθρο 22
ΤΑΜΙΑΣ
1. Ο Ταμίας τηρεί βιβλίο ταμείου στο οποίο καταχωρεί τακτικά και με ακρίβεια όλες τις εισπράξεις
και πληρωμές του Συνδέσμου. Εισπράττει χρήματα με βάση το διπλότυπο αποδείξεων και κάνει
πληρωμές σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Τηρεί βιβλίο περιουσίας και αρχεία για όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Συνδέσμου.
3. Καταθέτει σε Τράπεζα ή Συνεργατικό Ίδρυμα της έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε
ποσό που εισπράττει και αποσύρει χρήματα, ή εκδίδει χρηματικές επιταγές του Συνδέσμου, με
τη συνυπογραφή του Προέδρου ή του Γραμματέα (στην απουσία του Προέδρου). Όλες οι
πληρωμές γίνονται με επιταγές.
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4. Παρέχει λεπτομέρειες για την οικονομική κατάσταση του Συνδέσμου στη Γενική Συνέλευση, στο
Διοικητικό Συμβούλιο και στην Εκτελεστική Επιτροπή, καθώς επίσης και στους ελεγκτές, κάθε
φορά που θα τους ζητηθεί.
5. Συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο την ετήσια ταμιακή κατάσταση.

Άρθρο 23
ΒΟΗΘΟΣ ΤΑΜΙΑΣ
Ο Βοηθός Ταμίας βοηθά τον Ταμία στην είσπραξη των συνδρομών και γενικά στην εκτέλεση των
καθηκόντων του και τον αναπληρώνει, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.

Άρθρο 24
ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
1. Στην ετήσια Γενική Συνέλευση επιλέγονται δύο ελεγκτές ή εγκεκριμένοι εξωτερικοί
ελεγκτές/εγκεκριμένο λογιστικό γραφείο για έλεγχο των λογαριασμών του Συνδέσμου.
2. Οι ελεγκτές θα έχουν την εξουσία να εξετάζουν ελεύθερα όλα τα βιβλία και έγγραφα που
χρειάζονται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και θα ετοιμάζουν Ετήσια Έκθεση για την
Οικονομική Κατάσταση του Συνδέσμου και για τον τρόπο που κρατήθηκαν οι λογαριασμοί. Η
Έκθεση αυτή θα υποβάλλεται στην Ετήσια Γενική Συνέλευση για έγκριση.
3. Οι ελεγκτές πρέπει να είναι παρόντες στην Ετήσια Γενική Συνέλευση και δεν πρέπει να είναι μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 13 (2)(ε).
4. Το οικονομικό έτος του Συνδέσμου αρχίζει από 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 25
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
1. Η τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού αποφασίζεται από την Καταστατική Συνέλευση που
συγκαλείται ειδικά για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο, είτε με αίτηση του 1/3 των
μελών που απευθύνεται προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και συνοδεύτεται από
αιτιολογική έκθεση η οποία διαλαμβάνει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις.
2. Η Καταστατική Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία σύμφωνα με τις πρόνοιες του
άρθρου 13(5).
3. Η τροποποίηση του Καταστατικού αποφασίζεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και
ψηφιζόντων μελών. Για λήψη απόφασης για τροποποίηση σκοπού ή σκοπών του Συνδέσμου
απαιτείται η συναίνεση των τριών τετάρτων των μελών του.
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4. Κάθε τροποποίηση του Καταστατικού ισχύει από την καταχώρησή της στο Μητρώο του Εφόρου,
η οποία γίνεται ύστερα από αίτηση της διοίκησης που υποβάλλεται μέσα σε δυο μήνες από την
ψήφισή της.

Άρθρο 26
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, το Νόμο και τους Κανονισμούς,
αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με δικαίωμα των επηρεαζομένων μελών για έφεση στη
Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 27
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ
Ο Σύνδεσμος αντιπροσωπεύεται σε οποιοδήποτε δικαστήριο, Αρχή ή Σώμα, από τον
Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Ταμία ή άλλον που θα ορίσει το Διοικητικό
Συμβούλιο και δεσμεύουν τον Σύνδεσμο με την υπογραφή τους.

Άρθρο 28
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ
Δικαίωμα ψήφου έχει κάθε μέλος που έχει καταβάλει τη συνδρομή του μέχρι την
ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι
παρόντες, μόνο ένας απ’ αυτούς έχει δικαίωμα ψήφου. Νοείται ότι η ψηφοφορία γίνεται
πάντοτε αυτοπροσώπως.

Άρθρο 29
ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Ο Σύνδεσμος έχει σφραγίδα.

Άρθρο 30
ΔΙΑΛΥΣΗ
1. Ο Σύνδεσμος διαλύεται αν τα μέλη του μειωθούν σε λιγότερα από είκοσι (20). Ο Έφορος
ενημερώνεται το αργότερο σε ένα μήνα σε περίπτωση μέιωσης του αριθμού των μελών κάτω
των έικοσι (20).
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2. Ο Σύνδεσμος διαλύεται επίσης, αν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, που συγκαλείται ειδικά
για τον σκοπό αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από αίτηση του 1/3 των μελών προς τον
Πρόεδρο. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση.
3. Η απόφαση για διάλυση λαμβάνεται έγκυρα, όταν παρευρίσκονται κατά τη Γενική Συνέλευση τα
μισά από τα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου συν ένα και ψηφίσουν υπέρ της διάλυσης τα τρία
τέταρτα των παρόντων.
4. Όταν ο Σύνδεσμος για οποιοδήποτε λόγο διαλύεται, περιέρχεται σε κατάσταση εκκαθάρισης,
που γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά την πληρωμή των χρεών του Συνδέσμου και την
εκποίηση των κινητών και ακινήτων του ενεργητικού του, το καθαρό κεφάλαιο που απομένει
περιέρχεται στο σχολείο και σε περίπτωση διάλυσης του σχολείου στο Υπουργείο Παιδείας.

Άρθρο 31
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Η περιουσία του Συνδέσμου κατά τη στιγμή της έγκρισης του παρόντος καταστατικού αποτελείται
από το υπόλοιπο του ταμείου του.

Άρθρο 32
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Καμιά αμοιβή, οποιουδήποτε είδους, δεν καταβάλλεται για παρεχόμενες υπηρεσίες, σε
οποιοδήποτε μέλος ή αξιωματούχο της διοίκησης αυτού.
2. Ο Σύνδεσμος ευθύνεται έναντι τρίτων από τυχόν παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων
ή υπαλλήλων που τον αντιπροσωπεύουν και συνεπάγονται υποχρέωση αποζημίωσης, νοουμένου
ότι η ζημιογόνος πράξη ή παράλειψη έλαβε χώρα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που τους
είχαν ανατεθεί. Νοείται ότι εάν η συγκεκριμένη ζημιογόνος πράξη ή παράλειψη έγινε εκ
προθέσεως, δόλια,
κακόπιστα ή λόγω βαριάς αμέλειας, το υπαίτιο πρόσωπο ή τα υπαίτια
πρόσωπα ευθύνονται αλληλέγγυα και κεχωρισμένως έναντι του Συνδέσμου
για την
αποκατάσταση της ζημιάς που έχει υποστεί.
Άρθρο 33
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ
Για κάθε θέμα μη προβλεπόμενο υπό του παρόντος Καταστατικού καθώς και για κάθε ασάφεια,
αποφαίνεται η Γενική Συνέλευση εντός των προνοιών της ισχύουσας νομοθεσίας, ήτι του Περί
Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμου του 2017 και 2018 (104(1)/2017
και 76(Ι)/2018) και των υπ’ αυτόν εκδιδόμενων Κανονισμών και τυχόν μελλοντικών
τροποποιήσεων τους, οι πρόνοιες των οποίων θα υπερισχύουν σε κάθε περίπτωση που
προκύπτει οποιαδήποτε ασάφεια και/ή αντίφαση.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Το παρόν Καταστατικό αποτελούμενο από 33 άρθρα αναγνώστηκε στη Γενική Συνέλευση του
Σωματείου στις 14/05/2019 και εγκρίθηκε.
(ημερομηνία)

Βεβαιούται η πιστότητα του παρόντος αντιγράφου.

..................................................
Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου

.............................................
Ο Γραμματέας του Συνδέσμου
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