ΚΩΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΡΑΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ -ΕΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ -ΜΕΣΑ-ΠΟΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 1

Ιδρύεται σωµατείο σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και
του άρθρου 53 του Ν. 1566/1985 , όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του Ν
2621/1998, µε την επωνυµία "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ1ΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΤΟΥ 4ου 1ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΡΑΙΑΣ"

µε έδρα το κατάστηµα του 4ου

1ηµοτικού Σχολείου Περαίας που βρίσκεταί στο 1ήµο Θερµαϊκού 1ηµοτικό
1ιαµέρισµα Περαίας και επί της οδού Ρήγα Φερραίου αρ. 14Β.

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοποί του Σωµατείου είναι :

1. Η προάσπιση της 1ηµόσιας και 1ωρεάν Εκπαίδευσης, η κατάργηση της
ιδιωτικής Εκπαίδευσης και της παραπαιδείας, η ανάπτυξη και προαγωγή
της Παιδείας, µε απώτερο στόχο τη διαπαιδαγώγηση και εκπαίδευση
των µαθητών και τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

2.

Η συµβολή για την αναβάθµιση και τον εκσυγχρονισµό της και τη
δηµοκρατική αναβάθµιση της Ελληνικής Εκπαίδευσης και τη σύνδεση της
µε τις τεχνολογικές και επιστηµονικές εξελίξεις και την παραγωγική
διαδικασία καθώς και την εναρµόνιση των παρεχοµένων γνώσεων και
του

τρόπου

διδασκαλίας

µε

τις

σύγχρονες

επιστηµονικές

και

παιδαγωγικές αντιλήψεις .
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3. Η ανίχνευση και η µελέτη των προβληµάτων των µαθητών στη σύγχρονη
εποχή και ο συντονισµός και η κοινή δράση όλων των γονέων οι αγαστή
συνεργασία

µε

άλλους

Συλλόγους

Ενώσεις

ή

Οµοσπονδίες

η

Συνοµοσπονδίες και µε άλλους δηµοσίους φορείς (Γραφεία Παιδείας,
1ήµο, Νοµαρχία, Περιφέρεια, Γραφεία και 1ιευθύνσεις Εκπαίδευσης,
Υ.Π.Ε.ΙΊ.Θ.),
µεµονωµένους

Συνδέσµους

και

επιστήµονες,

επιστηµονικούς
για

τη

Συλλόγους

δηµιουργία

και

σεµιναρίων,

επιµόρφωσης και ψυχολογίας εφήβων κλπ.

4. Ο συντονισµός γονέων - µαθητών - εκπαιδευτικών και Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και Πολιτείας για την αντιµετώπιση των προβληµάτων
των νέων στη σύγχρονη εποχή (ναρκωτικά, αλκοολισµός, κάπνισµα ,
AIDS κλπ).

5. Η συµβολή στο να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για καλύτερη αγωγή
και εκπαίδευση των µαθητών σε πρωινό ωράριο,

µε υλικοτεχνική

υποδοµή, εποπτικά µέσα, δηµιουργία βιβλιοθηκών, αναγνωστήριων,
γυµναστηρίων, κτιριακών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων σίτισης
και διαµονής των µαθητών από τους αρµοδίους φορείς (1ήµο, Νοµαρχία,
Περιφέρεια, Υπουργείο Παιδείας κλπ).

6. Η βοήθεια και συµπαράσταση στους µαθητές για την ανάπτυξη
πολιτιστικής δραστηριότητας µέσα και έξω από το Σχολείο, τη
διατήρηση και διάδοση της λαϊκής πολιτιστικής µας κληρονοµιάς και την
προώθηση και ανάπτυξη του Σχολικού Αθλητισµού και της µουσικής και
γενικά καλλιτεχνικής παιδείας .

7. Η προάσπιση της υγείας των µαθητών µε εφαρµογή συγχρόνου θεσµού
σχολικής υγιεινής.

8. Η συµβολή στην αύξηση των δαπανών για πλήρη κάλυψη των
σύγχρονων αναγκών της Εκπαίδευσης από την Πολιτεία και την Τοπική
Αυτοδιοίκηση και η διεκδίκηση πρόσληψης µονίµου προσωπικού γιο
την 24ωρη φύλαξη

του Σχολείου από εξωσχολικούς παράγοντες, την

καθαριότητα, τη Γραµµατεία,
και σχολικού τροχονόµου
2

την επιστασία, τη φύλαξη των παιδιών

9. Η συµπαράσταση ατούς εκπαιδευτικούς λειτουργούς για την ενίσχυση
του έργου τους και την καλή, απρόσκοπτη και αδέσµευτη άσκηση του
λειτουργήµατος τους .

10. Η συµµετοχή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων σε όλα τα Όργανα
και τους Φορείς την Τοπικής Αυτοδιοίκησης που αφορούν την Παιδεία
(Ενωση Γονέων, 1ήµος

Θερµαϊκού,

Νοµαρχιακή

Αυτοδιοίκηση

Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας).

11. Η

καλλιέργεια και ανάπτυξη στην οικογένεια και στο σχολείο

εκπαιδευτικής συνείδησης,

που να στηρίζεται στις αρχές της

δηµοκρατίας, της Εθνικής Ανεξαρτησίας και της Ειρήνης καις τις Εθνικές
λαϊκές παραδόσεις.

ΑΡΘΡΟ 3

Μέσα για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου είναι:

1. Η ανάπτυξη στενής και αποδοτικής συνεργασίας µε τους γονείς, κηδεµόνες,
µαθητές,

εκπαιδευτικούς,

Τοπική

Αυτοδιοίκηση,

µαζικούς

φορείς

,

επιστηµονικά και εργατικά Σωµατεία .

2. Η ενηµέρωση των γονέων και κηδεµόνων για τα ζητήµατα της εκπαίδευσης,
µέσο και από τις σχολές γονέων και η δραστηριοποίηση τους για την
επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου.

3. Η

έκδοση

εντύπου,

η

οργάνωση

διαλέξεων,

οµιλιών,

εκθέσεων,

συγκεντρώσεων και άλλων εκδηλώσεων.

4. Η ίδρυση πνευµατικών - πολιτιστικών κέντρων, µε συνεργασία µαθητών,
καθηγητών, δασκάλων, Συλλόγων και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

5. Η συγκρότηση επιτροπών δραστηριοτήτων από τα µέλη του Συλλόγου.
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6. Οι

παραστάσεις και η υποβολή υποµνηµάτων στους αρµόδιους για

την ενηµέρωση τους και τη λύση των προβληµάτων καθώς και η χρήση
κάθε µέσου δηµοσιότητας.

7. Η συµµετοχή του Συλλόγου στην επεξεργασία και στη λήψη αποφάσεων για
τα προβλήµατα του Σχολείου και η συµµετοχή του Συλλόγου Γονέων στα
Όργανα 1ιοίκησης του Σχολείου (Σχολική Επιτροπή και Σχολικό Συµβούλιο).

8. Η στενή συνεργασία µε τα ανώτερα συνδικαλιστικά όργανα των γονέων και
άλλες αντίστοιχες οργανώσεις, µε τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των
εκπαιδευτικών, στους Σχολικούς Συµβούλους, τη 1ηµοτική Επιτροπή
Παιδείας και κάθε άλλη αρχή ή οργάνωση που είναι δυνατό να βοηθά στην
επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου.

9. Κάθε άλλη νόµιµη ενέργεια και δραστηριότητα που θα αποβλέπει στην
επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 4

Οικονοµικοί πόροι του Συλλόγου είναι :

α. Οι τακτικές ετήσιες συνδροµές των µελών

β. Οι προαιρετικές εισφορές των µελών

γ. 1ωρεές , κληροδοτήµατα, επιχορηγήσεις από φυσικά και νοµικά
πρόσωπα, από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Πολιτεία , πάντα µε την
προϋπόθεση ότι δεν δεσµεύουν το Σύλλογο µε κανένα τρόπο.

δ. Κάθε άλλο έσοδο που νόµιµα περιέρχεται στο Σύλλογο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
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ΑΡΘΡΟ 5

Ως µέλη του Συλλόγου εγγράφονται αυτοδίκαια όλοι οι γονείς (ο ένας ή και οι
δύο) των µαθητών που φοιτούν στο σχολείο.

Η ετήσια συνδροµή ορίζεται στο ποσό των δέκα Ευρώ (10€) για κάθε µαθητή.
Για δύο (2) παιδιά το ποσό της συνδροµής ορίζεται σε

δεκαπέντε Ευρώ

(15€) και για επιπλέον παιδιά η συνδροµή είναι 1ΩΡΕΑΝ.

Το ποσό αυτό αυξοµειώνεται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης .

Η εγγραφή των µελών µπορεί να γίνει ακόµη και τη στιγµή της έναρξης της
Γενικής

Συνέλευσης

αφού

προηγουµένως

οι

ενδιαφερόµενοι

γονείς

τακτοποιήσουν τυχόν υποχρεώσεις τους προς τούτο.

1ιευκρινίζεται ότι µε τον όρο "έτος" νοείται το σχολικό έτος και στον όρο
"γονείς" συµπεριλαµβάνονται κατά το νόµο, οι γονείς, οι επίτροποι, οι
δικαστικοί συµπαραστάτες, ή οι νόµιµοι αντιπρόσωποι τους.

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΑΡΘΡΟ 6

1. Κάθε µέλος δικαιούται να συµµετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις, να παίρνει
µέρος στις συζητήσεις και τις ψηφοφορίες, να ελέγχει τις πράξεις του 1.Σ.,
να εκλέγει και να εκλέγεται.

2. Τα

µέλη

συµµετέχουν

ενεργά

ενηµερώνονται για την πορεία

στις
του ,

δραστηριότητες

του

προτείνουν στο 1.Σ.

Συλλόγου,
και

στις

Γενικές Συνελεύσεις ότι εξυπηρετεί τους σκοπούς του Συλλόγου, κατά την
κρίση τους. Τα µέλη του 1.Σ. είναι υποχρεωµένα να παρέχουν πληροφορίες
για την ενηµέρωση των µελών .

3. Τα

µέλη

του

Συλλόγου

καταβάλουν

υποχρεωτικά

την ετήσια
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συνδροµή και έκτακτες εισφορές που αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.
Μέλος που καθυστερεί ενός έτους εισφορά δεν έχει δικαίωµα ψήφου εκτός
αν την καταβάλει πριν την ψηφοφορία.

ΑΡΘΡΟ 7

Κάθε

µέλος που παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος

αναπτύσσει

Καταστατικού

ή

δραστηριότητα αντίθετη µε τους σκοπούς του Συλλόγου,

διαγράφεται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης µε πλειοψηφία των 3/5 των
παρόντων µελών και µετά από εισήγηση του 1.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 8
Όργανα του Συλλόγου είναι :
1. Η Γενική Συνέλευση
2. Το 1ιοικητικό Συµβούλιο
3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

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

Συνέρχεται τακτικά µια (1) φορά το χρόνο και έκτακτα όποτε κρίνεται αναγκαίο
από το 1ιοικητικό Συµβούλιο ή σε κάθε περίπτωση που το ζητήσει εγγράφως
(υποβολή αίτησης ) το ένα πέµπτο (1/5 ) των µελών που έχουν τακτοποιηµένες
όλες τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις.

Στην τελευταία περίπτωση, το 1ιοικητικό Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο να
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συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση µέσα σε δέκα πέντε (15) ηµέρες µετά την
υποβολή της αίτησης .

Εάν το 1ιοικητικό Συµβούλιο αρνηθεί, το αρµόδιο 1ικαστήριο εξουσιοδοτεί τους
αιτούντες να συγκαλέσουν οι ίδιοι Γενική Συνέλευση, ορίζοντας και τα θέµατα
της Ηµερήσιας 1ιάταξης.

Η σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να ανακοινωθεί στα µέλη πριν από
δέκα πέντε (15) ηµέρες µε εγγραφή πρόσκληση, που θα αναφέρει τον τόπο, το
χρόνο, την ηµέρα, την ώρα και τα θέµατα της Ηµερησίας 1ιάταξης.

Το Προεδρείο που διευθύνει τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης είναι τριµελές,
αποτελείται από τον Πρόεδρο, το Γραµµατέα και ένα (1) µέλος, ο καθένας από
τους οποίους εκλέγεται χωριστά από τα µέλη, µε ανάταση του χεριού, µετά τη
διαπίστωση απαρτίας.

Ειδικά στις έκτακτες γενικές συνελεύσεις που συγκαλούνται από το 1ιοικητικό
Συµβούλιο, προεδρεύει το προεδρείο του 1.Σ. του Συλλόγου.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, όταν σε αυτή συµµετέχει το ένα
τρίτο (1/3) των µελών που έχουν τακτοποιήσει τις οικονοµικές τους
υποχρεώσεις.

Αν δεν υπάρχει απαρτία, συγκαλείται νέα Γενική Συνέλευση την αντίστοιχη
ηµέρα της επόµενης εβδοµάδας µε τα ίδια θέµατα Ηµερήσιας 1ιάταξης, στον
ίδιο τόπο, την ίδια ώρα χωρίς άλλη ειδοποίηση των µελών ή δηµοσίευση, οπότε
βρίσκεται σε απαρτία µε όσα µέλη είναι παρόντα.

Τα µέλη θεωρούνται ότι έχουν τακτοποιήσει τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις
όταν έχουν πληρώσει την εγγραφή τους και όλες τις συνδροµές τους από την
ηµεροµηνία της εγγραφής µέχρι και την ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων µελών µε ανάταση του χεριού.
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Επίσης µε φανερή ψηφοφορία µε ανάταση του χεριού, γίνεται η εκλογή της
Εφορευτικής Επιτροπής και η έγκριση του Οικονοµικού Απολογισµού.

Η εκλογή του

1ιοικητικού Συµβουλίου της Εξελεγκτικής Επιτροπής του

εκπροσώπου του Συλλόγου στη Σχολική Επιτροπή, των αντιπροσώπων για την
Ένωση καθώς και η έγκριση λογοδοσίας ή απολογισµού του 1.Σ γίνεται µε
µυστική ψηφοφορία. Επίσης µυστική ψηφοφορία γίνεται και σε περίπτωση
µοµφής κατά µέλους των οργάνων διοίκησης του Σωµατείου.

ΑΡΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 10

Η εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση :

1) Εκλέγει τριµελές (3µελές) Προεδρείο που διευθύνει τις εργασίες της Γενικής
Συνέλευσης.

2) Εκλέγει τριµελή (3µελή) Εφορευτική Επιτροπή τη διενέργεια ων αρχαιρεσιών
µε αντίστοιχα αναπληρωµατικά µελή.

Η Εφορευτική Επιτροπή παραλαµβάνει

τις υποψηφιότητες των µελών για τα

όργανα και συντάσσει τα ψηφοδέλτια

για τις αρχαιρεσίες.

3) Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισµό του απερχόµενου 1ιοικητικού
Συµβουλίου.
απολογισµού

Αποφασίζει

για

την

έγκριση ή

απόρριψη

του ταµειακού

και προϋπολογισµού και απαλλάσσει το 1ιοικητικό Συµβούλιο

από κάθε ευθύνη, σύµφωνα µε την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

4) Αποφασίζει για την οριστική διαγραφή και εγγραφή των µελών.

5) Αποφασίζει για κάθε θέµα, που δεν ανήκει ρητά στην αρµοδιότητα άλλου
Οργάνου.
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ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 11

1. Οι αρχαιρεσίες του Συλλόγου για την εκλογή στα όργανα γίνονται κάθε δύο
µέχρι την 31η 1εκεµβρίου .

(2) χρόνια

σε ζυγή χρονολογία και

Σε

περίπτωση

εκτάκτων αρχαιρεσιών µέσα στη διετία, για διάφορους λόγους, η

θητεία των νέων οργάνων διαρκεί µέχρι τη λήξη του αντίστοιχου ζυγού έτους.

2. Η Εφορευτική Επιτροπή του άρθρου 10 , µετά την εκλογή της και την
παραλαβή των αιτήσεων υποψηφιοτήτων για όλα τα όργανα (1.Σ., Ε.Ε.,
Αντιπροσώπων για την Ένωση και τακτικού και αναπληρωµατικού εκπροσώπου
της Σχολικής Επιτροπής), µεριµνά για την οµαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας,
λαµβάνοντας οποιοδήποτε πρόσφορο µέτρο, κυρίως σε ότι αφορά τη
διασφάλιση της µυστικότητας της ψηφοφορίας τη διαπίστωση της ταυτότητας
των ψηφοφόρων.

3.

Το 1ιοικητικό Συµβούλιο, η Εξελεγκτική Επιτροπή, οι αντιπρόσωποι για

την Ένωση γονέων και του

εκπροσώπου

του

Συλλόγου στη Σχολική

Επιτροπή, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση βάσει του Ν.2621/1998. Οι
εκλογές διεξάγονται µε µυστική ψηφοφορία, σε έντυπα ψηφοδέλτια και µε το
σύστηµα

της

απλής

αναλογικής,

υπό

την προϋπόθεση

ότι

στις

εκλογές κατατίθενται περισσότερα του ενός ψηφοδέλτια για το κάθε όργανο.
Τονίζεται ότι οι σταυροί προτίµησης είναι τόσοι όσοι και οι εκλεγόµενοι στο
αντίστοιχο όργανο Στην περίπτωση που οι εκλογές γίνονται µε ενιαίο,
ψηφοδέλτιο, κάθε ψηφοφόρος, µπορεί

να επιλέξει µέχρι το 40% των

εκλεγοµένων.

3 α.

Κάθε Σύλλογος εκπροσωπείται στην Ενωση µε έναν αντιπρόσωπο ανα

τριάντα

µαθητές (30) των οποίων οι γονείς πήραν µέρος στις εκλογές νια την

ανάδειξη της 1ιοίκησης του και εκπροσωπών για την Ένωση. 1εκαδικά µέχρι το
0,5 δεν λαµβάνονται υπόψη . Από το 0,5 (συµπεριλαµβανοµένου) και άνω
λαµβάνεται υπόψη η αµέσως επόµενη ακέραια µονάδα , οπότε εκλέγεται ίνας
ακόµη αντιπρόσωπος. Ο αριθµός των σταυρών προτίµησης για την εκλογή
αντιπροσώπων για την Ένωση Γονέων, θα
σύµφωνα µε την & 3 του

παρόντος

καθορίζεται την ηµέρα της Γ.Σ.

άρθρου µε βάση το µέγιστο αριθµό
9

αντιπροσώπων που προκύπτει

από το πηλίκο του συνολικού αριθµού των

µαθητών του σχολείου, την ηµέρα των εκλογών, δια του αριθµού τριάντα (30).

4. Οι έδρες του 1.Σ. της Ε.Ε των αντιπροσώπων στην Ένωση και.
του

αντιπροσώπου

συνδυασµών

στη

Σχολική

Επιτροπή

κατανέµονται

µεταξύ

των

των χωριστών υποψηφίων, σύµφωνα µε την εκλογική τους

δύναµη. Το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων διαιρείται µε τον αριθµό των
εδρών του 1.Σ. ή της Ε.Ε. ή µε τον αριθµό των αντιπροσώπων που εκλέγονται.
Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης, παραλειποµένου του κλάσµατος, αποτελεί το
εκλογικό µέτρο . Κάθε συνδυασµός λαµβάνει τόσες έδρες όσες φορές χωράει το
εκλογικό µέτρο στον αριθµό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε. Χωριστός
υποψήφιος που πήρε τον ίδιο ή µεγαλύτερο αριθµό ψήφων από το εκλογικό
µέτρο , παίρνει µια έδρα στο όργανο για το οποίο έβαλε υποψηφιότητα ή
εκλέγεται εκπρόσωπος , εφόσον είναι υποψήφιος για την θέση αυτή.
Συνδυασµός που έχει υποψηφίους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν
παίρνει τόσες έδρες ή αντιπροσώπους , όσοι είναι οι υποψήφιοι του.

5.Οι έδρες που µένουν αδιάθετες και ο αριθµός των εκπροσώπων που δεν
καλύπτεται, κατανέµονται στους συνδυασµούς εκείνους που έχουν καταλάβει
τουλάχιστον

µία έδρα ή έχουν εκλέξει τουλάχιστον έναν εκπρόσωπο και οι

οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων µεγαλύτερο από το ένα τρίτο
(1/3) του εκλογικού µέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό
µέτρο.

6. Οι έδρες που µένουν αδιάθετες ή ο αριθµός των εκπροσωπών που δεν
καλύπτεται και µετά την - εφαρµογή των διατάξεων της προηγουµένης
παραγράφου, κατανέµονται µεταξύ των συνδυασµών που έχουν λάβει το
µεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων , ακόµη και αν δεν έλαβαν το µέτρο

Σε

περίπτωση ισοψηφίας γίνεται, κλήρωση.

7.Αυτονόητο είναι ότι σε. περίπτωση που το ψηφοδέλτιο είναι ένα εκλέγονται
οι κατά σειρά πλειοψηφήσαντες υποψήφιοι.

8. Σε όλη τη διάρκεια διεξαγωγής των αρχαιρεσιών µέχρι και την ανακήρυξη
των επιτυχόντων µπορεί να παρευρίσκεται ένας εκπρόσωπος κάθε συνδυασµού.
Μετά το τέλος της ψηφοφορίας απο την Εφορευτική Επιτροπή και την
10

καταγραφή στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης, το εκλογικό υλικό
παραδίνεται

στον

πλειοψηφήσαντα

σύµβουλο,

του

πλειοψηφούντος

συνδυασµού , ο οποίος καλείται να ΓΟ παραδώσει στο νέο 1, Σ στην πρώτη του
συνεδρίαση , την οποία και συγκαλεί εντός οκτώ (8) ηµερών.

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 12

Ο Σύλλογος διοικείται από επταµελές (7µελές) 1ιοικητικό Συµβούλιο, που
εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση για δύο (2) χρόνια.

1ιετής επίσης είναι η θητεία των Κοπών οργάνων του Συλλόγου καθώς και
όλων των αντιπροσώπων και λήγει

πάντοτε σε ζυγό

χρόνο, εκτός των

περιπτώσεων λήξης της θητείας αυτοδίκαια, σε περίπτωση που τα τέκνα τους
δεν φοιτούν πλέον σε δηµόσιο σχολείο.

Αν ο πλειοψηφούν σύµβουλος βάσει του άρθρου 11&8 δεν συγκαλέσει το 1.Σ
αναλαµβάνει την ευθύνη της σύγκλισης ο πλειοψηφήσας σύµβουλος του
δεύτερου συνδυασµού.

Στην πρώτη συνεδρίαση του νέου 1.Σ είναι απαραίτητη η παρουσία όλων των
µελών του. Το 1.Σ εκλέγει µεταξύ των µελών του µε µυστική ψηφοφορία και
µε την ακόλουθη σειρά Πρόεδρο , Αντιπρόεδρο , Γενικό Γραµµατέα , Ταµία και
αναπληρωτή Γενικό Γραµµατέα .

Εάν στην πρώτη συνεδρίαση δεν είναι παρόντα όλα τα µέλη, αυτή
επαναλαµβάνεται εντός πέντε (5) ήµερων και σε τρίτη επανάληψη εντός τριών
(3) ήµερων από τη δεύτερη. Στην τρίτη συνεδρίαση απαιτείται η παρουσία
τουλάχιστον τεσσάρων µελών.

Αµέσως µετά τη συγκρότηση σε Σώµα, το νέο 1.Σ. υποχρεούται να αποστείλει
στο 1ήµάρχο πλήρη πρακτικά των αρχαιρεσιων, σύνθεση νέου 1.Σ. και
ονόµατα αντιπροσώπου για τη Σχολική Επιτροπή και αντιπροσώπων, τακτικών
και αναπληρωµατικών για την Ένωση Γονέων , βάσει του Ν. 2621/1938. Τα
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παραπάνω καθώς και τα ονόµατα των εκλεγµένων αντιπροσώπων πρέπει
επίσης να σταλούν στην Ενωση Γονέων του 1ήµου Θερµαϊκού.

ΑΡΘΡΟ 13

Το 1ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει τακτικά µια φορά το µήνα και έκτακτα
οπότε κρίνει αναγκαίο να το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν τρία (3)
µέλη µε γραπτή αίτηση τους, που πρέπει να αναφέρει ΠΙ θέµατα της Ηµερήσιας
1ιάταξης.

Σε αυτή την περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Συµβούλιο
εντός επτά (7) ηµερών από την υποβολή της αίτησης . Αν αυτός αρνείται ή
αµελεί τότε το δικαίωµα σύγκλισης του 1.Σ το έχει ο Αντιπρόεδρος ή οι
αιτούντες.

Το 1ιοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, αν παρευρίσκονται τέσσερα (4)
από τα επτά µέλη του. Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων.

Σε περίπτωση ισοψηφίας, αναβάλλεται η λήψη απόφασης για την επόµενησυνεδρίαση . Αν και πάλι υπάρχει ισοψηφία, υπερισχύει η άποψη υπέρ της
οποίας είναι η ψήφος του Προέδρου.

Μέλος του 1ιοικητικού Συµβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις
(3) συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις ,κηρύσσεται έκπτωτο από το αξίωµα του µε
απόφαση του 1ιοικητικού Συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µε πλειοψηφία των
δύο τρίτων (2/3) των παρόντων µελών, αφού προηγουµένως το υπό
κατηγορία µέλος κληθεί να αναφέρει τους λόγους της απουσίας του .

Κατά τον απολογισµό των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων µελών δεν
λαµβάνεται

υπόψη το δεκαδικό µέρος του πηλίκου.

Αν δεν παρουσιαστεί θεωρείται πως παραιτείται και αντικαθίσταται από τα
αναπληρωµατικά µέλη του ιδίου συνδυασµού. Οµοίως αντικαθίσταται µέλος
του
12

1ιοικητικού

Συµβουλίου

λόγω

θανάτου,

παραίτησης,

έκπτωσης,

αυτοδίκαιης λύσης της θητείας του κλπ, έτσι ώστε πάντα το 1ιοικητικό
Συµβούλιο να είναι επταµελές.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν άλλα αναπληρωµατικά µέλη στο συνδυασµό,
η αναπλήρωση γίνεται από το συνδυασµό που έχει το µεγαλύτερο υπόλοιπο
µε βάση τις αρχαιρεσίες και ειδικά πάνω από το 1/3 του εκλογικού µέτρου ,
βάσει της § 5 του άρθρου 13. Σε περίπτωση που µένει ακόµη έδρα αδιάθετη
αυτή κατανέµεται µε βάση το συνδυασµό που έχει το µεγαλύτερο υπόλοιπο,
ακόµη και αν δεν έχει το\/ απαραίτητο αριθµό του 1/3 του εκλογικού µέτρου.

Εάν δεν υπάρχουν αναπληρωµατικά µέλη ή υπάρχουν αλλά δεν δέχονται να
γίνουν τακτικά µέλη του 1ιοικητικού Συµβουλίου και εφόσον ο αριθµός των
µελών είναι κάτω από εφτά "(7) συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνελευση
αρχαιρεσιών, για την συµπλήρωση των κενών εδρών του 1ιοικητικού
Συµβουλίου.

ΑΡΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 14

Το 1ιοικητικό Συµβούλιο:
1.

Αποφασίζει και ενεργεί σύµφωνα µε το καταστατικό για κάθε τι που
ενδιαφέρει το Σύλλογο.

2.

1ιαχειρίζεται 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.

1ηµιουργεί
στις

επιτροπές

για

την

προώθηση

των

θεµάτων

οποίες προεδρεύουν µέλη του 1ιοικητικού Συµβουλίου.
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6.

Μισθώνει γραφεία, προσλαµβάνει και απολύει προσωπικό για την
καλύτερη λειτουργία τους.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΡΟΥ

ΑΡΘΡΟ 15

Ο Πρόεδρος :

1. Συγκαλεί το 1ιοικητικό Συµβούλιο σε συνεδριάσεις τακτικές ή έκτακτες ,
καταρτίζει την
µαζί

µε

τον

ηµερησία

διάταξη

για

τα

προς

συζήτηση

θέµατα

Γενικό Γραµµατέα, την οποία και ανακοινώνει µε τον πιο

πρόσφορο τρόπο στα µέλη τρεις (3) ηµέρες πριν την συνεδρίαση,
προεδρεύει στις συνεδριάσεις, διευθύνει τις συζητήσεις, εισηγείται τα
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης (εκτός εάν έχει ορίσει άλλο µέλος ως
εισηγητή ) και τα θέτει σε ψηφοφορία.

2. Φροντίζει για την πραγµατοποίηση των
για

σκοπών του Συλλόγου

και

την υλοποίηση των αποφάσεων του 1.Σ. και των Γ.Σ., πραγµατοποιεί

τις απαραίτητες παραστάσεις και επαφές µε πολιτιστικούς πνευµατικούς
δηµοσιογραφικούς, συνδικαλιστικούς , κυβερνητικούς , υπηρεσιακούς κλπ
παράγοντες (είτε µονος του είτε και µε άλλο µέλος του 1.Σ.) και ενηµερώνει
σχετικά το 1.Σ. στην αµέσως επόµενη συνεδρίαση του.

3. Εκπροσωπεί το Σύλλογο ενώπιον κάθε αρµοδίου 1ικαστηρίου και κάθε
Αρχής και σε όλες τις σχέσεις του Συλλόγου µε τρίτους.

4. Συγκαλεί ης Γενικές Συνελευσεις κατά το καταστατικό , πάντα µετά από
σχετική απόφαση του. 1.Σ µε την οποία καθορίζονται και τα θέµατα
της ηµερήσιας διάταξης.

5. Συνυπογράφει µε το Γενικό Γραµµατέα όλα τα έγγραφα του Συλλογου και µε
τον Ταµία τα έγγραφα της οικονοµικής διαχείρισης.
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ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΡΟΥ

ΑΡΘΡΟ 16

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει σε όλες
του τις αρµοδιότητες. Μπορεί και µόνιµα ή για ορισµένο χρονικό διάστηµα ν’
αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε ειδικά καθήκοντα που αυτός του αναθέτει µε
πράξη του που καταχωρείται στα πρακτικά του 1.Σ..

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

ΑΡΘΡΟ 17

Ο Γενικός Γραµµατέας είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία, φυλάσσει
το αρχείο και τη σφραγίδα και υπογράφει µαζί µε τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα
του Συλλόγου .

Συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του 1. Σ και των εκτάκτων Γ Σ.
τηρεί βιβλίο µητρώου µελών του Συλλόγου και είναι υπεύθυνος για την καλή
λειτουργία των Γραφείων του Συλλόγου.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

ΑΡΘΡΟ 18

Βοηθά ή αναπληρώνει το Γενικό Γραµµατέα στα καθήκοντα του.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ

ΑΡΘΡΟ 19

Ο Ταµίας έχει την εποπτεία του, επιµέλεια και ευθύνη των οικονοµικών
του Συλλόγου, εισπράττει τις συνδροµές των µελών και κάθε άλλη εισφορά,
τηρεί τα διαχειριστικά βιβλία, υπογράφει µαζί µε τον Πρόεδρο τα έγγραφα της
15

οικονοµικής διαχείρισης, εισηγείται στο 1.Σ. κάθε τρεις µήνες την έγκριση των
δαπανών που έγιναν, αναλαµβάνει τις καταθέσεις του Συλλόγου ύστερα από
απόφαση του 1.Σ. ενεργεί κάθε καταθέσεις για λογαριασµό του Συλλόγου και
εισπράττει τις συνδροµές για τις τριτοβάθµιες οργανώσεις. Είναι υποχρεωµένος
να καταθέτει σε Τράπεζα κάθε ποσό που θα καθορίζεται µε απόφαση του 1.Σ
.Κρατάει για τις άµεσες ανάγκες του Συλλόγου στα χέρια του µέχρι εκατό Ευρώ
(100€). Τα υπόλοιπα κατατίθενται σε Τράπεζα ή σε Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο
στο όνοµα τριών µελών του 1.Σ Προέδρου, Γραµµατέα και Ταµία κατά τη
διάρκεια της θητείας τους , οπότε µετά τη λήξη της και την ανάληψη
καθηκόντων

από το νέο 1.Σ γίνεται

και

η

των

µεταβίβαση των χρηµάτων

που υπάρχουν στα χέρια του Ταµία και των καταθέσεων. Ανάληψη χρηµάτων
γίνεται από τον ταµία ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος αυτού , από τα
άλλα δύο µέλη, πάντοτε µετά από ειδική γραπτή εντολή των δύο εκ των τριών
µελών, στο όνοµα των οποίων έχει εκδοθεί το βιβλιάριο καταθέσεων µετά από
απόφαση του 1.Σ για ανάληψη χρηµατικού ποσού.

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΘΡΟ 20

Η

Εξελεγκτική

Επιτροπή

είναι

τριµελής

(3µελής)

µε

αντίστοιχα αναπληρωµατικά µέλη.

Εκλέγεται µαζί µε το 1ιοικητικό Συµβούλιο και η θητεία της είναι διετής,
όπως ορίζεται στο άρθρο 12 § 1.

Με

µυστική

ψηφοφορία

µεταξύ

των

µελών

της εκλέγεται

Πρόεδρος και Γραµµατέας.

Έργο της είναι ο έλεγχος κατ η εποπτεία της οικονοµικής διαχείρισης
του 1ιοικητικού Συµβουλίου. Συγκαλείται µε ευθύνη ταυ Προέδρου της
τουλάχιστον µια φορά το χρόνο και πριν από τη Γ.Σ.

Συντάσσει έκθεση και την υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση.
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΙΑΛΥΣΗ ΕΝΩΣΗΣ – ΣΦΡΑΓΙΑ

ΑΡΘΡΟ 21

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού και τη
διάλυση του Συλλόγου .

Για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού και τη διάλυση του Συλλόγου
απαιτείται απαρτία των µισών (1/2) των µελών που έχουν τακτοποιήσει τις
οικονοµικές τους υποχρεώσεις και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των
παρόντων αντιπροσώπων της Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση διάλυσης η περιουσία του Συλλόγου διατίθεται µε απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 22

Ο

Σύλλογος έχει δική του κυκλική σφραγίδα που φέρει περιµετρικά την

επωνυµία του

"ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ1ΕΜΟΝΩΝ

1ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΠΕΡΑΙΑΣ" και το έτος ίδρυσής του (2001).

ΑΡΘΡΟ 23

Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό ρυθµίζεται σύµφωνα
µε την ισχύουσα

περί Σωµατείων νοµοθεσία

και τις διατάξεις του Αστικού

Κώδικα, καθώς επίσης και τις διατάξεις του Ν. 1566/85 όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν σήµερα µε το Ν. 2621/1998.

Ειδικά γίνεται µνεία ότι οι πρώτες αρχαιρεσίες θα γίνουν εντός τεσσάρων
µηνών από τη νόµιµη έγκριση του παρόντος καταστατικού.

Το παρόν καταστατικό

αποτελείται από 23 άρθρα, προήλθε

µετά από
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συζήτηση και ψήφιση κατά άρθρα και στο σύνολο του από τη Γενική Συνέλευση
της 21-09-2012

που πραγµατοποίησαν τα

ιδρυτικά

µέλη του Συλλόγου,

κωδικοποιήθηκε δε όπως παραπάνω και υπογράφηκε από τα ιδρυτικά µέλη ως
ακολούθως.

ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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