
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ  ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ  ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ 

  

 

ΑΡΘΡΟ 1 

Ιδρύεται Σύλλογος µε την επωνυµία : 

«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ», µε έδρα το ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

Σκοποί του Συλλόγου είναι:  

1.Η µελέτη των προβληµάτων των µαθητών και ο συντονισµός της 

δράσης όλων των γονέων για τη λύση τους. 

2. Η φροντίδα για συνεχή και απόλυτη κάλυψη από το κράτος των 

αναγκαίων κάθε φορά οικονοµικών αναγκών για πλήρη εφαρµογή της 

∆ηµόσιας ∆ωρεάν Παιδείας, µε αύξηση των κονδυλίων για πλήρη 

κάλυψη των αναγκών της Εκπαίδευσης. 

3. Η επιδίωξη ουσιαστικής ενιαίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης, η συνεχής 

προσπάθεια για διεύρυνση της υποχρεωτικής φοίτησης, η γενίκευση ενός 

τύπου σχολείου που θα παρέχει σε όλους τους µαθητές ( ΕΝΙΑΙΟ 

12ΧΡΟΝΟ ), ως την ενηλικίωση και βιολογική ωρίµανση, τη βασική 

γενική µόρφωση. 

4. Η βελτίωση των όρων φοίτησης και διαβίωσης των παιδιών σε 

διδακτήρια πρωινά σύγχρονα, άνετα και υγιεινά. 

5.Η µελέτη των προβληµάτων των µαθητών κα ο συντονισµός της 

δράσης όλων των γονέων για τη λύση τους. 



6.Η προστασία της υγείας των µαθητών µε την εφαρµογή σύγχρονου 

θεσµού σχολικής υγιεινής και ύπαρξη σχολιάτρων. 

7. Η ανάπτυξη της Φυσικής Αγωγής και της σχολικής άθλησης, η 

εξασφάλιση µόνιµων καθηγητών και ωρών στο αναλυτικό πρόγραµµα 

και υποδοµών για ολοκληρωµένη εξασφάλιση όλων των λειτουργιών και 

δραστηριοτήτων. Η προώθηση και ανάπτυξη του σχολικού αθλητισµού, 

µε τη λειτουργία ανάλογων τµηµάτων. 

8.Η ριζική αναµόρφωση της δοµής της εκπαίδευσης και των αναλυτικών 

προγραµµάτων και των βιβλίων . 

9.Η επιδίωξη για συστηµατική και επιστηµονική εκπαίδευση και αγωγή 

των µαθητών, σύµφωνα µε τις αρχές της ελευθερίας, της ∆ηµοκρατίας, 

της Εθνικής Ανεξαρτησίας και της Ειρήνης. 

10.Η ενθάρρυνση των µαθητών για την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας και 

της ουσιαστικής δηµοκρατικής συµµετοχής των συµβουλίων τους (στην 

Β΄ βάθµια ) , στα συλλογικά όργανα του σχολείου. 

11.Η συµπαράσταση στις µαθητικές κοινότητες για πολιτιστικές 

δραστηριότητες µέσα κι έξω από το σχολείο για τη διατήρηση και 

διάδοση της λαϊκής πολιτιστικής µας κληρονοµιάς, σε συνεργασία µε 

τους εκπαιδευτικούς, άλλους Συλλόγους Γονέων, την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση, τα εργατικά σωµατεία, τους πολιτιστικούς συλλόγους κ.ά. 

  

ΑΡΘΡΟ 3 

Μέσα επίτευξης σκοπών  

1. Η ανάπτυξη στενής συνεργασίας µε τους γονείς, µαθητές, 

εκπαιδευτικούς, µαζικούς φορείς, επιστηµονικά και εργατικά σωµατεία, 

Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

2. Η ενηµέρωση των γονέων για τα ζητήµατα της Εκπαίδευσης και 

δραστηριοποίησή τους για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου. 



3. Η έκδοση εντύπων µε σκοπό την προώθηση των καταστατικών 

σκοπών του Συλλόγου και πάντα στο πνεύµα της ελεύθερης έκφρασης 

των µελών. 

4. Η συγκρότηση επιτροπών δραστηριοτήτων από τα µέλη του Συλλόγου. 

5.  Οι παραστάσεις και η υποβολή υποµνηµάτων στους αρµόδιους για 

την ενηµέρωσή τους και τη λύση των προβληµάτων καθώς και η χρήση 

κάθε µέσου δηµοσιότητας. 

6.  Η εκπροσώπηση του Συλλόγου στη Σχολική Επιτροπή. 

7.  Η ουσιαστική συµµετοχή του στο Σχολικό Συµβούλιο. 

8.  Η τακτική και αρµονική συνεργασία του Συλλόγου µε τα όργανα 

διοίκησης του σχολείου για την υλοποίηση των σκοπών του. 

9.   Η συµµετοχή και στενή συνεργασία µε την Ένωση Συλλόγων Γονέων 

του ∆ήµου µας. 

10. Κάθε άλλη νόµιµη ενέργεια και δραστηριότητα που θα αποβλέπει 

στην επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου. 

11. Η οργάνωση διαλέξεων, οµιλιών, εκθέσεων, παραστάσεων, 

συγκεντρώσεων και άλλων εκδηλώσεων για την υλοποίηση των σκοπών 

του Συλλόγου. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

Μέλη του Συλλόγου 

 

Μέλη  του Συλλόγου Γονέων γίνονται οι γονείς ή κηδεµόνες των 

µαθητών που φοιτούν στο σχολείο και είναι ταµειακά τακτοποιηµένοι. 

Ταµειακά τακτοποιηµένο είναι το µέλος  που ακόµα και κατά την 

έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης τακτοποίησε τις 

υποχρεώσεις του, την ετήσια συνδροµή του και λαµβάνει µέρος στη Γ.Σ. 

ακόµα θέτει και υποψηφιότητα για την εκλογή του στα όργανα του 

Συλλόγου.  



Η Γ.Σ. µπορεί να αναπροσαρµόζει τη συνδροµή ανάλογα µε τις 

ανάγκες του Συλλόγου. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

Πόροι του Συλλόγου  

 

1. Οι εγγραφές και οι συνδροµές των µελών 

2. Οι προαιρετικές εισφορές των µελών. 

3. Τα έσοδα από διάφορες εκδόσεις και εκδηλώσεις. 

4. Οι δωρεές, κληρονοµιές, κληροδοσίες και επιχορηγήσεις από 

οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο. 

5. Κάθε άλλο έσοδο που νόµιµα έρχεται στο Σύλλογο. 

 

ΑΡΘΡΟ 6  

∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις µελών 

 

Το Μητρώο των µελών του Συλλόγου είναι ο κατάλογος των γονέων  

όλων των µαθητών, που παραλαµβάνεται στην αρχή κάθε σχολικής 

χρονιάς από την ∆ιεύθυνση του Σχολείου. 

1.  Κάθε µέλος υποχρεούται να καταβάλει την ετήσια συνδροµή του. 

2.  Κάθε µέλος, εφ όσον είναι οικονοµικά τακτοποιηµένο µέχρι και την 

ηµέρα της  Γ.Σ., έχει δικαίωµα να συµµετέχει σ αυτήν. 

3.   Αν ένα µέλος παύσει να έχει παιδί που φοιτά στο σχολείο, παύει να 

είναι µέλος του Συλλόγου Γονέων, και αυτοδικαίως παύει η συµµετοχή 

του στα όργανα του Συλλόγου ή στη Σχολική Επιτροπή ή στην Ένωση 

Συλλόγων Γονέων, που τυχόν έχει εκλεγεί ( σαν αντιπρόσωπος ) . 

4.  Κάθε γονέας-µέλος, έχει δικαίωµα να εκλέγει και να εκλέγεται για 

όλα τα όργανα αυτοπροσώπως, µε τη δέσµευση του άρθρου 2, παρ. 7 του 

Ν.2621/98.. 



5. Κάθε µέλος έχει δικαίωµα  µιάς  (1) ψήφου , ανεξαρτήτως του αριθµού 

των παιδιών του . 

6. Κάθε µέλος δικαιούται να ασκήσει έλεγχο και κριτική στο ∆.Σ. για τις 

ενέργειές του , στα θεσµοθετηµένα όργανα του Συλλόγου . 

7. Κάθε µέλος πρέπει να τηρεί το καταστατικό του Συλλόγου και να 

φροντίζει για την εκπλήρωση των σκοπών του. 

8. Κάθε µέλος που παραβιάζει τις διατάξεις του καταστατικού του 

Συλλόγου ή αναπτύσσει δραστηριότητα αντίθετη µε τους σκοπούς του, 

διαγράφεται από τη Γ.Σ. του Συλλόγου µε την παρουσία των ¾ των 

µελών του και την πλειοψηφία των ¾. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

Παύουν να είναι µέλη του Συλλόγου :  

 

1.Όσοι το ζητήσουν µε γραπτή τους αίτηση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

2.Όσοι καθυστερούν την συνδροµή τους πλέον του έτους και µετά την 

πάροδο 15 ηµερών από την ειδοποίησή τους και, 

3.Όσοι δεν είναι γονείς ή κηδεµόνες µαθητή που φοιτά στο Σχολείο.  

 

ΑΡΘΡΟ 8  

 Όργανα του Συλλόγου είναι: 

1.  Η Γενική Συνέλευση 

2.  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

3.  Η Ελεγκτική Επιτροπή. 

 

 

 

 

 



ΑΡΘΡΟ 9   

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  

 

1.  Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του 

Συλλόγου. 

2.  Συνέρχεται τακτικά τουλάχιστον µια φορά το χρόνο και έκτακτα 

όποτε κρίνεται αναγκαίο από το ∆.Σ. του Συλλόγου ή όταν το ζητήσουν 

το 1/5 των ταµειακά τακτοποιηµένων µελών. 

3.  Στην τελευταία περίπτωση το ∆.Σ. είναι υποχρεωµένο να συγκαλέσει 

τη Γ.Σ. µέσα σε δεκαπέντε (15 ) ηµέρες από την υποβολή της αίτησης. 

Αν το ∆.Σ. αρνηθεί, το αρµόδιο δικαστήριο εξουσιοδοτεί τους αιτούντες 

να συγκαλέσουν οι ίδιοι Γ.Σ., ορίζοντας και τα θέµατα της ηµερήσιας 

διάταξης. 

4. Η τελευταία Γ.Σ. της θητείας του ∆.Σ. είναι εκλογοαπολογιστική, όπου 

γίνεται η έγκριση ή απόρριψη του διοικητικού και οικονοµικού 

απολογισµού του ∆.Σ., αποφασίζεται η ηµεροµηνία διεξαγωγής των 

αρχαιρεσιών και εκλέγεται η Εφορευτική Επιτροπή για την ανάδειξη 

νέων µελών ∆.Σ., Ελεγκτικής Επιτροπής, Εκπροσώπου στο Συµβούλιο 

Σχολικής Κοινότητας του Σχολείου και Εκπροσώπων στην Ένωση 

Συλλόγων Γονέων του ∆ήµου Αχαρνών  

5.   Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να ανακοινωθεί στα 

µέλη οκτώ (8) µέρες πριν, µε γραπτή πρόσκληση που θα αναφέρει τον 

τόπο, το χρόνο, την ηµέρα, την ώρα και τα θέµατα της ηµερήσιας 

διάταξης. 

6.  Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν κατά την έναρξη των 

εργασιών συµµετέχει το 1/3 τουλάχιστον των ταµειακά εντάξει µελών. 

7. Αν δεν υπάρχει απαρτία συγκαλείται νέα Γ.Σ. την αντίστοιχη ηµέρα 

της επόµενης εβδοµάδας, στον ίδιο τόπο και ώρα και µε τα ίδια θέµατα 



ηµερήσιας διάταξης χωρίς άλλη ειδοποίηση, οπότε βρίσκεται σε απαρτία 

µε όσα µέλη είναι παρόντα. 

8.  Η Γ.Σ. διευθύνεται από τριµελές προεδρείο που εκλέγεται µε ανάταση 

του χεριού, αµέσως µετά τη διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και 

αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Γραµµατέα και ένα µέλος , που ο 

καθένας εκλέγεται χωριστά. 

9. Ειδικά στις έκτακτες γενικές συνελεύσεις που συγκαλούνται από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο, προεδρεύει το προεδρείο του ∆.Σ. του Συλλόγου. 

10. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. παίρνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των 

παρόντων µελών και µε ανάταση του χεριού, όπως και η εκλογή 

Εφορευτικής Επιτροπής, η έγκριση λογοδοσίας ή απολογισµού. 

11. Μυστική ψηφοφορία µε ψηφοδέλτια γίνεται µόνο για: 

                 I.  Εκλογή ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

                II.  Εκλογή Ελεγκτικής Επιτροπής 

                III.  Εκλογή εκπροσώπου στο Συµβούλιο Σχολικής Κοινότητας 

του Γυµνασίου 

                 IV.  Εκλογή εκπροσώπων στην Ένωση Συλλόγων Γονέων του 

∆ήµου  Αχαρνών. 

                V.   Προσωπικά ζητήµατα και ∆ιαγραφή µέλους Συλλόγου. 

 

ΑΡΘΡΟ 10.  

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

 

1.  Εκλέγει το Προεδρείο που διευθύνει τις εργασίες της Γ.Σ. µε ανάταση 

του χεριού και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών. 

2.  Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισµό του ∆.Σ. µε ανάταση του 

χεριού και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών. 

3.  Αποφασίζει για την έγκριση ή την απόρριψη του ταµειακού 

απολογισµού και προϋπολογισµού και απαλλάσσει το ∆.Σ. από κάθε 



ευθύνη σύµφωνα µε την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής µε ανάταση 

του χεριού και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών. 

4.  Εκλέγει τριµελή Εφορευτική Επιτροπή µε ανάταση του χεριού και 

απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών. 

5. Αποφασίζει για την τροποποίηση του Καταστατικού µε απαρτία του 

2/3 των ταµειακά τακτοποιηµένων µελών και πλειοψηφία των ¾ των 

παρόντων µελών και µε ανάταση του χεριού. 

6. Αποφασίζει για κάθε θέµα που δεν ανήκει ρητά στην αρµοδιότητα 

άλλου οργάνου µε ανάταση του χεριού και απόλυτη πλειοψηφία των 

παρόντων µελών. 

 

ΑΡΘΡΟ 11  

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

 

1. Ο Σύλλογος Γονέων διοικείται από επταµελές ( 7 ) ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο, που εκλέγεται , στις εκλογές που γίνονται σε σχολικό έτος ( 

ζυγό προς µονό) και πάντα πριν την Γενική Συνέλευση του υπέρτερου 

Οργάνου , µε µυστική ψηφοφορία και η θητεία του είναι δύο ( 2 ) χρόνια  

2. Το εκλεγµένο ∆.Σ., σε διάστηµα οκτώ ( 8 ) ηµερών από τις εκλογές και 

µε πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος συµβούλου από τον πρώτο 

συνδυασµό ή από το ενιαίο ψηφοδέλτιο, συνέρχεται σε σώµα. Αν αυτός 

δεν το πράξει τότε, αναλαµβάνει την ευθύνη της σύγκλησης ο 

πλειοψηφίσας σύµβουλος του δεύτερου συνδυασµού ή ο δεύτερος 

πλειοψηφών σε περίπτωση ενιαίου ψηφοδελτίου. 

3. Στην πρώτη συνεδρίασή του, το ∆.Σ. εκλέγει µεταξύ των µελών ( σε 

ισότιµη βάση ) και µε µυστική ψηφοφορία Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γεν. 

Γραµµατέα, Ταµία, Ειδικό Γραµµατέα και Βοηθό Ταµία . 

4.  Μετά τη συγκρότηση σε σώµα και την εκλογή προεδρείου 

ανακοινώνει εγγράφως τα αποτελέσµατα των αρχαιρεσιών (που θα 



συνοδεύονται από επικυρωµένο απόσπασµα των πρακτικών της Γ.Σ., το 

πρακτικό της εφορευτικής επιτροπής και κατάσταση ψηφισάντων 

ενυπόγραφη ) στον ∆ιευθυντή του σχολείου, για να βεβαιώσει στη 

∆ηµοτική αρχή τον αριθµό των εκλεγοµένων στην Ένωση και τον 

εκπρόσωπο στο Συµβούλιο Σχολικής Κοινότητας. 

5. Αποστέλλει τα ίδια στοιχεία καθώς και των εκλεγµένων 

αντιπροσώπων για την Ένωση, µε στοιχεία επικοινωνίας απαραίτητα, στο 

∆.Σ. της Ένωσης Γονέων του ∆ήµου. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

 

Το ∆.Σ. συνεδριάζει κανονικά µία φορά τον µήνα και έκτακτα όποτε 

κρίνει αναγκαίο να το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν τρία µέλη 

µε γραπτή αίτησή τους (οπότε υποχρεούται να συνεδριάσει εντός πέντε 

(5 ) ηµερών ), που πρέπει να αναφέρει και τα θέµατα της ηµερήσιας 

διάταξης. Αν αυτός αρνείται ή αµελεί, τότε το δικαίωµα σύγκλησης του 

∆.Σ. το έχει ο Αντιπρόεδρος ή οι αιτούντες- µέλη του ∆.Σ. . 

Το ∆.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται τέσσερα (4 ) από τα 

µέλη του. Οι αποφάσεις παίρνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των 

παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 

 Μέλος του ∆.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3 ) 

συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις, θεωρείται πως παραιτήθηκε και 

αντικαθίσταται από τα αναπληρωµατικά µέλη του ίδιου συνδυασµού ή 

του ενιαίου ψηφοδελτίου, αφού ενηµερωθεί από το ∆.Σ. για την 

αντικατάστασή του.Αν ένα µέλος του ∆.Σ. παύσει να έχει παιδί - µαθητή 

στο σχολείο, δεν έχει δικαίωµα παραµονής στη θέση του και 

αντικαθίσταται από τον αναπληρωµατικό. 

 Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν άλλα αναπληρωµατικά µέλη ή 

υπάρχουν αλλά , δεν δέχονται να γίνουν τακτικά µέλη του ∆ιοικητικού 



Συµβουλίου και εφόσον ο αριθµός των µελών είναι τουλάχιστον τέσσερα 

(4 ), συνεχίζει µέχρι τη λήξη της θητείας. Εάν ο εναποµείνας αριθµός των 

µελών του ∆.Σ. , είναι µικρότερος του τέσσερα ( 4 ) , τότε αναγκαστικά 

προχωράµε σε εκλογές για ∆.Σ. & Ελεγκτική  Επιτροπή , για το υπόλοιπο 

χρόνο της θητείας.  

 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. 

 

1.  Αποφασίζει και ενεργεί σύµφωνα µε το Καταστατικό για κάθε τι που 

ενδιαφέρει το Σύλλογο. 

2.  ∆ιαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου, καθορίζει και εγκρίνει τις 

δαπάνες. 

3. Συντάσσει τον απολογισµό δράσης, τον ταµειακό απολογισµό, τον 

προϋπολογισµό και τα υποβάλλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση. 

4. Είναι υπεύθυνο για την πραγµατοποίηση των αποφάσεων της Γενικής 

Συνέλευσης. 

5. Όλα τα µέλη του ∆.Σ. υπογράφουν τα πρακτικά των συνεδριάσεων. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ. 

 

1.  Εκπροσωπεί τον Σύλλογο στις ∆ικαστικές και ∆ιοικητικές Αρχές και 

σε οποιονδήποτε τρίτο εκφράζοντας τις αποφάσεις του ∆.Σ. και 

εξουσιοδοτείται προς τούτο µε απόφαση του ∆.Σ. όταν ο νόµος το 

απαιτεί. 

2. Συγκαλεί το ∆.Σ., καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη µαζί µε τον Γεν. 

Γραµµατέα και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του ∆.Σ. 



3. Υπογράφει µε τον Γεν. Γραµµατέα κάθε έγγραφο που έχει σχέση µε 

την δραστηριότητα του Συλλόγου. 

4. Υπογράφει µε τον Ταµία τα εντάλµατα είσπραξης και πληρωµής. 

5. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντά 

του τον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος. 

 

ΑΡΘΡΟ 15  

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ. 

 

1.Καταρτίζει µαζί µε τον Πρόεδρο την ηµερήσια διάταξη του ∆.Σ. και 

ενηµερώνει τα µέλη για τις συνεδριάσεις του. 

2. Συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ∆.Σ. και µεριµνά για 

την υπογραφή τους από τα µέλη του ∆.Σ. 

3. Τηρεί και ενηµερώνει το µητρώο, διευθύνει την γραµµατεία, διεξάγει 

την αλληλογραφία και φυλάσσει τη σφραγίδα του Συλλόγου και 

συνυπογράφει µε τον Πρόεδρο κάθε εξερχόµενο έγγραφο. 

 

ΑΡΘΡΟ 16 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 

 

Αναπληροί τον Γενικό Γραµµατέα στα καθήκοντά του. 

 

ΑΡΘΡΟ 17 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ 

 

1. Είναι υπεύθυνος για την διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου. 

2. Εισπράττει τα δικαιώµατα εγγραφής και τις ετήσιες συνδροµές των 

µελών. 



3. Τηρεί τα βιβλία Εσόδων – Εξόδων σύµφωνα µε την κάθε φορά 

ισχύουσα νοµοθεσία. 

4. Εισπράττει και πληρώνει βάσει ενταλµάτων που υπογράφονται από 

τον Πρόεδρο και τον ίδιο µέχρι του ποσού των εκατό (100,00€ ). Για 

µεγαλύτερο ποσό απαιτείται σχετική απόφαση του ∆.Σ. 

5.  Είναι υποχρεωµένος να καταθέτει στην τράπεζα κάθε ποσό άνω των 

εκατό (100,00€ ) . 

 

ΑΡΘΡΟ 18.  

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

1.  Η ελεγκτική επιτροπή είναι τριµελής. Εκλέγεται µαζί µε το ∆.Σ. και η 

θητεία της ταυτίζεται µε το ∆.Σ. και είναι διετής. Τα µέλη της δεν µπορεί 

να είναι και µέλη του ∆.Σ. Μεταξύ των µελών της εκλέγεται Πρόεδρος 

και Γραµµατέας. Έργο της είναι ο έλεγχος και η εποπτεία της 

οικονοµικής διαχείρισης του ∆.Σ., κατά τη διάρκεια της θητείας του. 

2.  Συντάσσει έκθεση και την υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση. Σε 

περίπτωση διαφωνίας µεταξύ των µελών της, αυτός που διαφωνεί 

συντάσσει χωριστή έκθεση κι η Γ.Σ. αποφασίζει. 

 

ΑΡΘΡΟ 19 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ – ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 

1. Οι εκλογές διεξάγονται κάθε δύο χρόνια σε ζυγή χρονολογία, και µέχρι 

31 ∆εκεµβρίου ( σε Σχολικό έτος ζυγό προς µονό ), µε µυστική 

ψηφοφορία για την ανάδειξη των µελών ∆.Σ., µελών Ελεγκτικής 

Επιτροπής, Εκπροσώπους στην Ένωση Συλλόγων Γονέων ∆ήµου 

Αχαρνών και Εκπρόσωπο στο Συµβούλιο  Σχολικής Κοινότητας του 

Γυµνασίου. Σε περίπτωση εκτάκτων αρχαιρεσιών µέσα στη διετία, για 



διάφορους λόγους, η θητεία των νέων οργάνων διαρκεί µέχρι τη λήξη του 

αντίστοιχου ζυγού έτους ( για το υπόλοιπο της διετής θητείας ). 

2. Όταν στις εκλογές κατατίθενται περισσότερα από ένα (1 ) ψηφοδέλτια 

εφαρµόζεται η απλή αναλογική. Στην περίπτωση που κατατίθεται ένα 

ψηφοδέλτιο, κάθε ψηφοφόρος, µπορεί να επιλέξει µέχρι το 40% των 

εκλεγοµένων για τα όργανα του Συλλόγου και τους εκπροσώπους του, 

όπως αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 

3.Οι εκλογές διεξάγονται σε ηµεροµηνία που θα ορίσει η 

εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση. 

4. Τα ταµειακά τακτοποιηµένα µέλη έχουν δικαίωµα να υποβάλλουν 

υποψηφιότητα µε έγγραφη αίτησή τους προς την Εφορευτική Επιτροπή, 

τρεις τουλάχιστον ηµέρες πριν την ηµεροµηνία διεξαγωγής των εκλογών. 

5.  Κατά την ψηφοφορία πρέπει να ψηφίσουν γονείς που εκπροσωπούν 

το 1/3 του συνόλου των µαθητών του σχολείου. Η εκπροσώπηση µε 

εξουσιοδότηση δεν επιτρέπεται. 

6.Αν δεν εξασφαλιστεί η εκπροσώπηση του 1/3 των µαθητών οι εκλογές 

επαναλαµβάνονται µέχρι δύο (2 ) φορές, µε τις ίδιες προϋποθέσεις. Στην 

περίπτωση που και µετά την τρίτη επανάληψη των εκλογών δεν 

εξασφαλιστεί η εκπροσώπηση του 1/3 των µαθητών, το ∆.Σ. του 

Συλλόγου θεωρείται ότι εκλέγεται νόµιµα αλλά δεν συµµετέχει µε τους 

εκπροσώπους της στην Ένωση Γονέων του ∆ήµου Αχαρνών Σ’ αυτή την 

περίπτωση το νέο ∆.Σ. µπορεί να αποφασίσει την επαναπροκήρυξη 

εκλογών για την επίτευξη των προϋποθέσεων της παραγράφου 6 

Και στις δύο περιπτώσεις ο αριθµός των εκπροσώπων στην Ένωση 

Συλλόγων Γονέων ∆ήµου Αχαρνών καθορίζεται διαιρώντας τον 

συνολικό αριθµό των µαθητών των οποίων οι γονείς έλαβαν µέρος στις 

εκλογές µε το τριάντα (30 ). 

7. Την ευθύνη για τη διεξαγωγή των εκλογών έχει η Εφορευτική 

Επιτροπή, που είναι τριµελής (3 ) και εκλέγεται από την Γεν. Συνέλευση 



µε ανάταση του χεριού και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Γραµµατέα 

και ένα µέλος. Τα µέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν µπορεί να είναι 

και υποψήφιοι. 

8. Η Εφορευτική Επιτροπή παραλαµβάνει τις καταστάσεις των µελών 

από το ∆.Σ. του Συλλόγου, και µε ευθύνη της συντάσσει τα ψηφοδέλτια 

και µεριµνά για την οµαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας, λαµβάνοντας 

κάθε πρόσφορο µέτρο για τη διασφάλιση της µυστικότητας, της 

διαπίστωσης της ταυτότητας των ψηφοφόρων και της νοµιµοποιήσεως 

αυτών ως εκλογέων. 

9. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει 

στην καταµέτρηση των ψηφοδελτίων.  

10.Η Εφορευτική Επιτροπή µετά τη διαλογή των ψήφων και την 

κατανοµή των θέσεων ανακηρύττει τους επιτυχόντες και τους 

αναπληρωµατικούς συντάσσοντας πρακτικό ψηφοφορίας. 

Το πρακτικό ψηφοφορίας, οι καταστάσεις µε τους ψηφίσαντες και 

όλο το εκλογικό υλικό παραδίδεται στον πλειοψηφίσαντα υποψήφιο ή 

συνδυασµό και απ’ αυτόν στο προεδρείο του ∆.Σ. που θα εκλεγεί και που 

είναι υποχρεωµένο να το φυλάξει για ένα 6µηνο (µέχρι την πάροδο της 

προθεσµίας προσφυγής κατά των εκλογών και αν γίνει προσφυγή µέχρι 

την τελεσίδικη απόφαση ) . 

 

ΑΡΘΡΟ 20 

 

Το Μητρώο µελών του Συλλόγου είναι ο κατάλογος µε τα ονόµατα και 

των δύο γονέων κάθε µαθητή, που παραλαµβάνεται από τη ∆ιεύθυνση 

του Σχολείου, πριν τη Γεν. Συνέλευση. 

Τα µέλη (έχουν τη δυνατότητα να τακτοποιήσουν τις τυχόν οικονοµικές 

τους εκκρεµότητες  κατά την ηµέρα σύγκλησης της Γ.Σ) και έχουν 



δικαίωµα µιάς (1 ) ψήφου ανεξάρτητα µε τον αριθµό των παιδιών που 

είναι µαθητές .                        

 

ΑΡΘΡΟ 21 

 

Η ανάδειξη του ∆.Σ και της Ε.Ε και των αντιπροσώπων στην ¨ενωση του 

∆ήµου καθώς και του εκπροσώπου στη Σχολική Επιτροπή γίνεται µε 

µυστική ψηφοφορία και µε το σύστηµα της απλής αναλογικής. 

 

ΑΡΘΡΟ 22 

 

Ο Σύλλογος Γονέων εγγράφεται στην αντίστοιχη Ένωση Συλλόγων 

Γονέων του ∆ήµου Αχαρνών ή αποχωρεί από αυτήν µε απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 23 

Ο Σύλλογος έχει δική του κυκλική σφραγίδα µε την επωνυµία και το έτος 

ίδρυσής του. 

 

ΑΡΘΡΟ 24 

Για τη διάλυση του Συλλόγου χρειάζεται η συναίνεση όλων των µελών 

και στη περίπτωση αυτή  η περιουσία του περιέρχεται στο Σχολείο. 

 

ΑΡΘΡΟ 25 

Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, ρυθµίζεται 

σύµφωνα µε την ισχύουσα περί Σωµατείων Νοµοθεσία και τον Αστικό 

Κώδικα. 

Θρακοµακεδόνες 14/10/2012 

Ακολουθούν υπογραφές 


