ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΟΝΔΩΝ
ΣΟΤ “GRAMMAR SCHOOL”

ΑΡΘΡΟ 1
ΤΣΑΗ – ΔΠΩΝΤΜΙΑ
Ιδξχεηαη Σσκαηείν απφ ηνπο Γνλείο ησλ καζεηψλ ηνπ “GRAMMAR SCHOOL” Λεπθσζίαο
κε ηελ επσλπκία «Σχλδεζκνο Γνλέσλ “THE GRAMMAR SCHOOL” πνπ ζην εμήο ζα
αλαθέξεηαη σο «ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ».
ΑΡΘΡΟ 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 επηβιέπεη θαη θξνληίδεη ην παηδί δπλάκεη
ησλ πξνλνηψλ ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο.
«ζρνιείν» ζεκαίλεη ην “Grammar School”
ζρεηηθήο λνκνζεζίαο.

πνπ ιεηηνπξγεί δπλάκεη ηεο πξφλνηαο ηεο

«ζχλδεζκνο γνλέσλ» ζεκαίλεη ηελ νξγαλσκέλε νκάδα είθνζη ελφο (21) ηνπιάρηζην
γνλέσλ καζεηψλ ηνπ απηνχ ζρνιείνπ πξνο επίηεπμε ζθνπνχ κε θεξδνζθνπηθνχ.
«καζεηήο» ζεκαίλεη καζεηή/ηξηα πνπ είλαη εγγεγξακκέλνο/ε ζην κεηξψν ηνπ ζρνιείνπ.

ΑΡΘΡΟ 3
ΔΓΡΑ
Η έδξα ηνπ Σπλδέζκνπ είλαη νη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ “GRAMMAR SCHOOL” ζηε
Λεπθσζία ζην νπνίν ζα ζπγθαινχληαη νη ζπλεδξηάζεηο θαη ζπγθεληξψζεηο. Δπηζηνιέο θαη
Έγγξαθα πξνο ην Σχλδεζκν ζ’ απεπζχλνληαη ζηελ πην πάλσ έδξα.
Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην θαη νπνηνδήπνηε άιιν θαηαζηαηηθφ ζψκα ηνπ Σπλδέζκνπ κπνξεί
λα ζπγθαιέζεη ζπλεδξίεο θαη ζπγθεληξψζεηο θαη ζ’ νπνηνδήπνηε άιιν κέξνο κεηά απφ
ζπλελλφεζε κε ην ζρνιείν.

ΑΡΘΡΟ 4
ΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ
(α)

Η ζπρλή θαη ζπζηεκαηηθή επαθή ησλ γνλέσλ γηα ζπληνληζκφ ησλ ελεξγεηψλ θαη
δξαζηεξηνηήησλ ηνπο γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο καζεηέο, ηνπο θαζεγεηέο,
ηνπο γνλείο θαη νπνηνπζδήπνηε άιινπο ππεχζπλνπο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα ή
έκκεζα κε ηελ εθπαίδεπζε γηα ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ
ζρνιείνπ.

(β)

Η ζηελή ζπλεξγαζία κε ηε Γηεχζπλζε ηνπ Σρνιείνπ, ην Υπνπξγείν Παηδείαο θαη
Πνιηηηζκνχ, ηνπο θαζεγεηέο θαη ην Κεληξηθφ Μαζεηηθφ Σπκβνχιην ηνπ ζρνιείνπ γηα
ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ ζθνπψλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην παξφλ
Καηαζηαηηθφ.

(γ)

Πξνζπάζεηεο γηα βειηίσζε ηνπ θπζηθνχ θαη δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο θαη
ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ζρνιείνπ, θαζψο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ παηδηψλ κε
ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηάο ηνπο θαη ε ζπλεξγαζία καδί κε ηε
Γηεχζπλζε ηνπ Σρνιείνπ γηα αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ην
ζρνιείν.

(δ)

Η αλάπηπμε ησλ ζρέζεσλ θαη ε ηαθηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ γη’
αληαιιαγή απφςεσλ θαη ηδεψλ γηα πξναγσγή δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ην
ζρνιείν.

(ε)

Η ζχζθηγμε ησλ ζρέζεσλ ησλ κειψλ κεηαμχ ηνπο θαη κε ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ
θαη γηα ηελ ελίζρπζε ησλ πνιηηηζηηθψλ, θνηλσληθψλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη
κνξθσηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζρνιείνπ. Δπίζεο ε ζχζθηγμε ησλ ζρέζεσλ
κεηαμχ ησλ καζεηψλ.

(ζη)

Πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ ζρνιείνπ κε επνπηηθά, ηερλνινγηθά,
δηδαθηηθά ή άιια κέζα θαη ε πξνκήζεηα βηβιίσλ ή άιισλ δηδαθηηθψλ θαη
αζιεηηθψλ κέζσλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Σρνιείν.

(δ)

Η πξφλνηα θαη επεκεξία ησλ καζεηψλ ηνπ ζρνιείνπ θαζψο θαη ε αζθάιηζε ησλ
καζεηψλ ηνπ ζρνιείνπ γηα αηπρήκαηα πέξαλ ηεο επζχλεο/ππνρξέσζεο ηνπ
Σρνιείνπ.

ΑΡΘΡΟ 5
ΜΔΑ ΠΡΟ ΔΠΙΣΔΤΞΗ ΣΩΝ ΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΩΝ
Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηνπ ν Σχλδεζκνο ζα έρεη ην δηθαίσκα λα πξνβαίλεη ζηηο πην
θάησ ελέξγεηεο:
(α)

ηελ ίδξπζε ηακείνπ/ηακείσλ

(β)

ηελ έθδνζε, εθηχπσζε θαη θπθινθνξία νπνηνπδήπνηε δειηίνπ, θπιιαδίνπ,
πεξηνδηθνχ ή βηβιίνπ πνπ έρεη ζρέζε κε ηνπο ζθνπνχο ηνπ Σπλδέζκνπ ζε
ζπλεξγαζία κε ην ζρνιείν

(γ)
(δ)

ηε
δηνξγάλσζε
ζπγθεληξψζεσλ,
ζεκηλαξίσλ,
δηαιέμεσλ,
εθδξνκψλ,
θηλεκαηνγξαθηθψλ θαη ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ, αζιεηηθψλ, θαιιηηερληθψλ,
παηδαγσγηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ ζε ζπλεξγαζία κε ην ζρνιείν
ηελ εμεχξεζε ρνξεγψλ ζηηο δηάθνξεο εθδειψζεηο ηνπ Σπλδέζκνπ

(ε)

ηε ζπλεξγαζία κε δηάθνξεο Αξρέο, Κξαηηθνχο, Ηκηθξαηηθνχο ή Ιδησηηθνχο
Οξγαληζκνχο ή ζψκαηα θαη ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο πξνσζνχλ
ηνπο ζθνπνχο ηνπ Σπλδέζκνπ

(ζη)

ηε δηάζεζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ, γηα ηελ ππνβνήζεζε θαη πξναγσγή ηνπ ζρνιηθνχ
έξγνπ θαη ηνπο νπνίνπο εμαζθαιίδεη φπσο πξνλνείηαη απφ ην Καηαζηαηηθφ ηνπ

(δ)

ηελ αγνξά ππεξεζηψλ γηα ηελ
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Σπλδέζκνπ

(ε)

ηε δηνξγάλσζε ή/θαη ζπκκεηνρή ζε θηιαλζξσπηθέο εθδειψζεηο

(ζ)

πξνθήξπμε δηαγσληζκψλ κεηαμχ ησλ καζεηψλ κε ηα θαηάιιεια έπαζια κεηά απφ
ζπλελλφεζε κε ηε Γηεχζπλζε ηνπ “Grammar School”.

ππνβνήζεζε

ηεο

δηεθπεξαίσζεο

ησλ

ΑΡΘΡΟ 6
ΠΟΡΟΙ
Οη πφξνη ηνπ Σπλδέζκνπ πξνέξρνληαη απφ:
(α)

ηελ εηήζηα ζπλδξνκή ησλ κειψλ πνπ θαζνξίδεηαη ζηα €20 αλά κέινο αλεμάξηεηα
απφ ηνλ αξηζκφ ησλ παηδηψλ πνπ θνηηνχλ ζην ζρνιείν. Η εηήζηα ζπλδξνκή
κπνξεί λα κεηαβάιιεηαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Γηεχζπλζεο ηνπ “Grammar
School” θαη απφθαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο (ηαθηηθή ή έθηαθηε). Η εηήζηα
ζπλδξνκή θαηαβάιιεηαη κε ηελ εγγξαθή ζην ζρνιείν.

(β)

Δηήζηα είζπξαμε απφ ηα κέιε γηα θάιπςε ηεο αζθάιηζεο ησλ καζεηψλ ηνπ
ζρνιείνπ γηα αηπρήκαηα.

(γ)

Έθηαθηεο εηζθνξέο κειψλ.

(δ)

Δηζθνξέο, δσξεέο, θιεξνδνηήκαηα, πξντφλ εξάλνπ ή άιιν εηζφδεκα πνπ
πεξηέξρεηαη λφκηκα ζην Σχλδεζκν.

(ε)

Πξντφληα νπνησλδήπνηε πνιηηηζηηθψλ, αζιεηηθψλ, θηλεκαηνγξαθηθψλ, κνπζηθψλ ή
άιισλ εθδειψζεσλ ηνπ Σπλδέζκνπ.

ΑΡΘΡΟ 7
ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΓΑΠΑΝΔ
Τα θεθάιαηα ηνπ Σπλδέζκνπ κπνξνχλ λα δηαηίζεληαη ζχκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Σπλδέζκνπ θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ
ηνπ, φπσο απηνί πεξηέρνληαη ζην παξφλ Καηαζηαηηθφ θαη βαζίδνληαη ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ
πνπ θαηαξηίδεηαη εηεζίσο απφ ην εθάζηνηε Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην.
Τα θεθάιαηα ηνπ Σπλδέζκνπ, πνπ δελ ρξεηάδνληαη γηα ηα ηξέρνληα έμνδα, πξέπεη λα
θαηαηίζεληαη ζε εγθεθξηκέλα Τξαπεδηθά ή Σπλεξγαηηθά Ιδξχκαηα κε φξνπο πνπ ζα
θαζνξίδεη ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην.
Οπνηνδήπνηε κέινο ηνπ Σπλδέζκνπ, δηθαηνχηαη κεηά απφ αίηεζε ζηε Γξακκαηεία, λα
εμεηάζεη ηα ινγηζηηθά βηβιία θαη αξρεία ηνπ Σπλδέζκνπ, ζε εκεξνκελία βνιηθή γηα ηνλ
ηακία θαη αηηεηή, αιιά φρη αξγφηεξα απφ έλα κήλα.
ΑΡΘΡΟ 8
ΜΔΛΗ
(α)

Μέιε ηνπ Σπλδέζκνπ είλαη φινη αλεμαίξεηα νη γνλείο ή/θαη θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ
πνπ θνηηνχλ θάζε ρξφλν ζην “Grammar School”.

(β)

Η ηδηφηεηα ηνπ κέινπο παχεη λα ηζρχεη κεηά ηελ απνθνίηεζε ηνπ παηδηνχ ηνπ απφ
ην ζρνιείν ή ηελ κε άιιν ηξφπν απψιεηα ηεο καζεηηθήο ηδηφηεηαο ηνπ παηδηνχ ή κε
ηελ απνρψξεζε/δηαγξαθή ηνπ κέινπο κε βάζε ηηο πξφλνηεο ηνπ Άξζξνπ 11(γ)(III).

(γ)

Η εγγξαθή λέσλ κειψλ επηηξέπεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν.

ΑΡΘΡΟ 9
ΔΠΙΣΙΜΑ ΜΔΛΗ, ΔΤΔΡΓΔΣΔ, ΓΩΡΗΣΔ
Δπίηηκα Μέιε ηνπ Σπλδέζκνπ αλαθεξχζζνληαη απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε, ηηκήο έλεθελ,
κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, πξφζσπα πνπ πξφζθεξαλ θαη
εξγάζηεθαλ επσθειψο ππέξ ησλ ζθνπψλ ηνπ Σπλδέζκνπ ή πξφζθεξαλ πνιχηηκεο
ππεξεζίεο πξνο ην Σχλδεζκν.
Τα κέιε απηά κπνξνχλ λα παξεπξίζθνληαη ζηηο ζπλεδξίεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ
κεηά απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε απφ ηε Γξακκαηεία, ρσξίο φκσο δηθαίσκα ςήθνπ.
Οπνηνδήπνηε άηνκν ή άηνκα ηα νπνία έρνπλ εληζρχζεη κε ζεκαληηθή νηθνλνκηθή βνήζεηα
ην Σχλδεζκν, αλαθεξπρζνχλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην επεξγέηεο ή δσξεηέο ηνπ
Σπλδέζκνπ.
Θα ηεξείηαη δε εηδηθφ βηβιίν δσξεηψλ θαη επεξγεηψλ.
Δπεξγέηεο
αλαθεξχζζεηαη φπνηνο εηζθέξεη €1000 θαη άλσ, δσξεηήο δε φπνηνο εηζθέξεη απφ 100999 επξψ θαηφπηλ έγθξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ.

ΑΡΘΡΟ 10
ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΜΔΛΩΝ
(α)

Όια ηα Μέιε έρνπλ ίζα δηθαηψκαηα.

(β)

Όια ηα Μέιε έρνπλ ην δηθαίσκα λα εθιέγνπλ θαη λα εθιέγνληαη αθνχ
ηαθηνπνηήζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο πξνο ην Σχλδεζκν θαη ην
Σρνιείν.

(γ)

Κάζε κέινο κπνξεί λα ππνβάιιεη πξνο ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην εηζεγήζεηο ή/θαη
λα πξνβαίλεη ζε παξαζηάζεηο γηα ηε κειέηε, πξνψζεζε θη επίιπζε πξνβιεκάησλ
πνπ θαηά ηε γλψκε ηνπ αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά ηνπ ζρνιείνπ θαη ην ίδην ην
ζρνιείν.

(δ)

Κάζε κέινο έρεη ην δηθαίσκα λα αζθεί θξηηηθή πάλσ ζηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε
ηνπ Σπλδέζκνπ.

(ε)

Κάζε κέινο έρεη ην δηθαίσκα λα απνρσξεί απφ ην Σχλδεζκν.

(ζη)

Τα κέιε έρνπλ ππνρξέσζε λα ιακβάλνπλ κέξνο ζηηο δηάθνξεο εθδειψζεηο ηνπ
Σπλδέζκνπ.

ΑΡΘΡΟ 11
ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΩΝ ΜΔΛΩΝ
(α)

Τα κέιε νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη ζηηο πξφλνηεο ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ
θαη πξνο ηηο απνθάζεηο ησλ Γεληθψλ Σπλειεχζεσλ θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Σπκβνπιίνπ.

(β)

Τα κέιε είλαη αιιειέγγπα ππεχζπλα γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Σπλδέζκνπ.

(γ)

Σηελ πεξίπησζε πνπ κέινο ελεξγεί θαηά παξάβαζε ησλ πξνλνηψλ ηνπ
Καηαζηαηηθνχ ή θαηά ηξφπν αληίζεην κε ηα ζπκθέξνληα ηνπ Σπλδέζκνπ, ή ηνπ
Σρνιείνπ, ππφθεηηαη, κεηά απφ ελδειερή εμέηαζε ηεο ππφζεζήο ηνπ απφ ην
Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην, ην νπνίν νθείιεη λα ηνπ παξάζρεη ηελ επθαηξία
ππεξάζπηζήο ηνπ, ζηηο πην θάησ πνηλέο:
(Ι) Παξαηήξεζε
(ΙΙ) Απζηεξή επίπιεμε
(ΙΙΙ) Απνβνιή

(δ)

Μέινο πνπ δηαγξάθεηαη, απνρσξεί ή απνβάιιεηαη απφ ην Σχλδεζκν, δελ
απαιιάζζεηαη ησλ νθεηιψλ ηνπ πξνο ην Σχλδεζκν.

(ε)

Τα κέιε νθείινπλ λα θαηαβάιινπλ ηηο ζπλδξνκέο ηνπο ή άιιεο ππνρξεψζεηο ζηνλ
θαζνξηζκέλν ρξφλν. Σε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ζα εηδνπνηνχληαη απφ ηνλ
Τακία κε επηζηνιή γηα λα ηηο απνζηείινπλ φρη πην αξγά απφ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ.
Σε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ζα έρεη ηελ επρέξεηα λα
πάξεη ζρεηηθά κέηξα.

(ζη)

Μέινο πνπ απνρσξεί ή απνβάιιεηαη ζηεξείηαη φισλ ησλ σθειεκάησλ θαη
δηθαησκάησλ ηνπ, αιιά κπνξεί λα επαλεγγξαθεί κεηά απφ αίηεζε ηνπ ηδίνπ θαη ηελ
απφθαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο.
ΑΡΘΡΟ 12
ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΟΙΚΗΗ

(α)

Γεληθή Σπλέιεπζε

(β)

Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην

(γ)

Δθηειεζηηθφ Σπκβνχιην

ΑΡΘΡΟ 13
ΔΣΗΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ
(α)

Η Δηήζηα Γεληθή Σπλέιεπζε είλαη ην αλψηαην Σψκα ηνπ Σπλδέζκνπ θαη
απνηειείηαη απφ φια ηα Μέιε. Απηή ζπλέξρεηαη κηα θνξά ην ρξφλν ακέζσο κεηά
ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο θαη πξηλ απφ ηελ 15ε ηνπ Οθηψβξε, ζε
εκεξνκελία, ψξα θαη ηφπν πνπ νξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηνπ
Σπλδέζκνπ.

(β)

Η Δηήζηα Γεληθή Σπλέιεπζε εμεηάδεη, κειεηά θη απνθαζίδεη πάλσ ζε νπνηνλδήπνηε
δήηεκα πνπ αθνξά ην Σχλδεζκν θαη επηιακβάλεηαη νπνηνπδήπνηε άιινπ
δεηήκαηνο θνηλνχ ελδηαθέξνληνο πνπ δελ αληίθεηηαη ζην Καηαζηαηηθφ.

(γ)

Η Δηήζηα Γεληθή Σπλέιεπζε παίξλεη απνθάζεηο πάλσ ζε φια ηα ζέκαηα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο ζηελ νπνία πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη:
(Ι) Λνγνδνζία ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ πάλσ ζηα πεπξαγκέλα ηνπ ιήμαληνο
έηνπο, απφ ηνλ Πξφεδξφ ηνπ.
(ΙΙ) Καηάζεζε ειεγκέλεο ηακεηαθήο θαηάζηαζεο απφ ηνλ ηακία ηνπ απεξρφκελνπ
Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ.
(ΙΙΙ) Δπηθχξσζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο πξνεγνχκελεο Δηήζηαο Γεληθήο Σπλέιεπζεο.
(ΙV) Σπδήηεζε πάλσ ζηε Λνγνδνζία θαη ζηελ ειεγκέλε ηακεηαθή θαηάζηαζε.
(V) Έγθξηζε ηεο Λνγνδνζίαο θαη ηεο ηακεηαθήο θαηάζηαζεο.
(VΙ) Σπδήηεζε ζεκάησλ πνπ εγγξάθνληαη απφ κέιε κεηά απφ γξαπηή αίηεζε
πξνο ην Γξακκαηέα, ηνπιάρηζηνλ 3 κέξεο πξηλ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε.
(VΙΙ) Υπνβνιή ζεκάησλ θαη εηζεγήζεσλ γηα ρεηξηζκφ απφ ην λέν Γηνηθεηηθφ
Σπκβνχιην.
(VΙΙΙ) Δθινγή δχν ειεγθηψλ γηα ην λέν έηνο.
Οη ειεγθηέο είλαη πξφζσπα, κέιε ηνπ Σπλδέζκνπ, ηα νπνία δε ζπκκεηέρνπλ
ζην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην.
(ΙΦ) Δθινγή Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ.

(δ)

Η ζχγθιεζε ηεο Δηήζηαο Γεληθήο Σπλέιεπζεο γλσζηνπνηείηαη ζηα Μέιε δέθα
ηνπιάρηζην κέξεο λσξίηεξα, κε αηνκηθή πξφζθιεζε ζηελ νπνία θαζνξίδεηαη ην
κέξνο, ε κέξα, ε ψξα θαη ε εκεξήζηα δηάηαμε. Παξάιιεια γίλεηαη αλάξηεζε ηεο
γλσζηνπνίεζεο ζηελ πηλαθίδα αλαθνηλψζεσλ ηνπ ζρνιείνπ.

(ε)

Η Δηήζηα Γεληθή Σπλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία αλ παξεπξίζθνληαη ηα κηζά
ηνπιάρηζην κέιε ζπλ έλα, λννπκέλνπ φηη έρνπλ ηαθηνπνηήζεη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο
ππνρξεψζεηο θαη παίξλεη απνθάζεηο, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνλνείηαη
εηδηθά απφ ην Καηαζηαηηθφ, κε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ.
Αλ δελ ππάξρεη απαξηία ε Δηήζηα Γεληθή Σπλέιεπζε αλαβάιιεηαη γηα κηζή ψξα,
νπφηε απηή βξίζθεηαη ζε απαξηία αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ
παξεπξηζθνκέλσλ κειψλ ηεο.

(ζη)

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θεξχζζεη ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηεο
Δηήζηαο Γεληθήο Σπλέιεπζεο. Με εηζήγεζε ηνπ Γξακκαηέα νξίδεηαη απφ ηε Γεληθή
Σπλέιεπζε ηξηκειέο Πξνεδξείν ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα εθηειεί θαη ρξέε
εθνξεπηηθήο επηηξνπήο, γηα λα θαηεπζχλεη ηε δηεμαγσγή ησλ εξγαζηψλ ηεο Γεληθήο
Σπλέιεπζεο θαη λα επνπηεχεη ηελ ςεθνθνξία γηα αλάδεημε ησλ λέσλ κειψλ ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ.
Τα Μέιε ηνπ πην πάλσ Πξνεδξείνπ δελ ζα δηθαηνχληαη λα ππνβάινπλ
ππνςεθηφηεηα γηα ην λέν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην.

(δ)

Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ ηνπ Σπλδέζκνπ.
Σε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ν Πξνεδξεχσλ ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο έρεη ηε ληθψζα
ςήθν.

(ε)

Η ςεθνθνξία πάλσ ζε θάζε ζέκα δηεμάγεηαη κε αλάηαζε ηνπ ρεξηνχ εθηφο αλ ε
πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ δεηήζνπλ φπσο απηή δηεμαρζεί κε κπζηηθή
ςεθνθνξία. Η εθινγή ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ γίλεηαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία.

(ζ)

Γηθαίσκα ςήθνπ έρεη θάζε κέινο πνπ έρεη θαηαβάιεη ηε ζπλδξνκή ηνπ κέρξη ηελ
εκεξνκελία ζπγθξφηεζεο ηεο Δηήζηαο Γεληθήο Σπλέιεπζεο. Σηελ πεξίπησζε πνπ
θαη νη δχν γνλείο είλαη παξφληεο ζηελ Γεληθή Σπλέιεπζε, κφλν ν έλαο απ’ απηνχο
έρεη δηθαίσκα ςήθνπ θαη λννπκέλνπ έρεη θαηαβάιεη ηελ ζπλδξνκή ηνπ. Ννείηαη φηη
ε ςεθνθνξία γίλεηαη πάληνηε απηνπξνζψπσο .

(η)

Ο αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαζνξίδεηαη ζηα πελήληα (50)
εθ ησλ νπνίσλ 10 κέιε θαηά πξνηεξαηφηεηα απφ ηα λέα κέιε. Τν Σπκβνχιην ζα
κπνξεί λα ιεηηνπξγεί κε 15 άηνκα σο ν ειάρηζηνο αξηζκφο κειψλ.

(θ)

Τα κέιε πνπ ελδηαθέξνληαη λα εθιεγνχλ ζην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην πξέπεη λα
ππνβάινπλ αίηεζε πξνο ην Γξακκαηέα ηνπιάρηζην πέληε (5) κέξεο πξηλ απφ ηελ
εκεξνκελία ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, νχησο ψζηε λα γίλεηαη ε θαηάιιειε
πξνεηνηκαζία γηα εθηχπσζε ησλ ςεθνδειηίσλ θαη ηνπ θαηαιφγνπ ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ γηα εθινγή ηνπ Γ.Σ.
Τα πξφζσπα πνπ ελδηαθέξνληαη λα εθιεγνχλ πξέπεη λα παξεπξίζθνληαη
πξνζσπηθά ζηελ Δηήζηα Γεληθή Σπλέιεπζε. Δμαηξέζεηο, ζα γίλνληαη κφλν ζε πνιχ
εηδηθέο πεξηπηψζεηο φπσο ζπγθεθξηκέλα αλαθέξνληαη πην θάησ¨
(η) φηαλ ην ελ ιφγσ πξφζσπν απνπζηάδεη απνδεδεηγκέλα ζην εμσηεξηθφ; ή

(ηη) φηαλ ην ελ ιφγσ πξφζσπν είλαη θιηλήξεο θαη απνζηείιεη Ιαηξηθφ Πηζηνπνηεηηθφ
ζην Γξακκαηέα, πξηλ ηε έλαξμε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο.
Σε πεξίπησζε πνπ ηα ελδηαθεξφκελα κέιε δελ ζπκπιεξψζνπλ ηε ζρεηηθή αίηεζε
ζηνλ πξνθαζνξηζκέλν ρξφλν, ηφηε ε αίηεζε ππνςεθηφηεηαο ή θαη δήισζε
ζπκκεηνρήο είλαη άθπξε θαη ζηεξνχληαη ηνπ δηθαηψκαηνο λα δηεθδηθήζνπλ ζέζε
ζην λέν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην.
Σε πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο ησλ ππνςεθηνηήησλ είλαη κηθξφηεξνο ηνπ αξηζκνχ
ησλ κειψλ ηνπ Γ.Σ. ηφηε νη δειψζαληεο σο ππνςήθηνη γηα κέιε, εθιέγνληαη
απηφκαηα θαη ν αξηζκφο ησλ κειψλ ζπκπιεξψλεηαη απφ ελδηαθεξφκελα κέιε πνπ
είλαη παξφληα ζηελ Δηήζηα Γεληθή Σπλέιεπζε θαη ππνζηεξίδνληαη απφ δχν κέιε
ηνπ Σπλδέζκνπ θαηά ην ρξφλν ηεο δηεμαγσγήο ηεο ςεθνθνξίαο.
(ι)

Θέζε ζην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ζα έρνπλ ηα κέιε πνπ πιεηνςήθεζαλ θαη ζε
πεξίπησζε ηζνςεθίαο ζα δηεμάγεηαη θιήξσζε ζηα κέιε πνπ ηζνςήθεζαλ γη’
αλάδεημε ησλ ππνινίπσλ κειψλ.
Σηε ζπλέρεηα ε Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή αλαθεξχζζεη ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Σπκβνπιίνπ.

ΑΡΘΡΟ 14
ΔΚΣΑΚΣΔ ΓΔΝΙΚΔ ΤΝΔΛΔΤΔΙ
Οη Έθηαθηεο Γεληθέο Σπλειεχζεηο ζπγθαινχληαη:
(α)

Απφ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηνπ Σπλδέζκνπ.

(β)

Ύζηεξα απφ ελππφγξαθε αίηεζε ηνπ 1/3 ησλ κειψλ ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη
νη ιφγνη θαη ηα ζέκαηα ηεο ζχγθιεζεο ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο. Τν
Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην έρεη ππνρξέσζε λα ζπγθαιέζεη ηελ Έθηαθηε Γεληθή
Σπλέιεπζε κέζα ζε 15 κέξεο απφ ηε ιήςε ηεο αίηεζεο.

(γ)

Η Έθηαθηε Γεληθή Σπλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία φπσο πξνλνείηαη απφ ην
Άξζξν 13(ε) πην πάλσ.

(δ)

Τεο Έθηαθηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο πξνεδξεχεη ν Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Σπκβνπιίνπ θαη ζπδεηνχληαη κφλν ηα ζέκαηα πνπ είλαη εγγεγξακκέλα ζηελ
εκεξήζηα δηάηαμε θαη ιακβάλνληαη νη ζρεηηθέο απνθάζεηο.

ΑΡΘΡΟ 15
ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ
(α)

Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην απνηειείηαη απφ ηα κέιε φπσο αλαθέξεηαη ζην Άξζξν
13(Ι).

(β)

Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ζπλέξρεηαη ακέζσο κεηά ηελ εθινγή ηνπ ή ην αξγφηεξν
κέζα ζε κηα βδνκάδα θαη θαηαξηίδεηαη ζε Σψκα, εθιέγνληαο κε κπζηηθή
ςεθνθνξία, ηνλ Πξφεδξν, Αληηπξφεδξν, Γξακκαηέα, Βνεζφ Γξακκαηέα, Τακία θαη

Βνεζφ Τακία, νη νπνίνη απνηεινχλ ηε Γξακκαηεία ή Δθηειεζηηθφ Σπκβνχιην ηνπ
Σπλδέζκνπ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηα Άξζξα 17-22 πην θάησ.
(γ)

Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ζπλέξρεηαη ζε ηαθηηθή ζπλεδξία ηνπιάρηζην κηα θνξά ην
κήλα θαη έθηαθηα φηαλ ν Πξφεδξνο ή δεθαπέληε κέιε ηνπ θξίλνπλ φηη απηφ είλαη
αλαγθαίν ή ζθφπηκν.
Δθηειεί ηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο θαη επηιακβάλεηαη νπνηνπδήπνηε
δεηήκαηνο ην νπνίν ήζειε αλαθεξζεί ζην Σχλδεζκν ή ήζειε ππνβιεζεί απφ
νπνηνδήπνηε κέινο. Απνθαζίδεη γηα θάζε δήηεκα πνπ αθνξά ην Σχλδεζκν.

(δ)

Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην βξίζθεηαη ζε απαξηία φηαλ παξεπξίζθεηαη ην 1/2 ησλ
κειψλ ηνπ ζπλ έλα θη απνθαζίδεη κε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ. Σε
πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη απαξηία, ηφηε ε ζπλεδξίαζε αλαβάιιεηαη γηα 15
ιεπηά νπφηαλ φια ηα παξεπξηζθφκελα κέιε απνηεινχλ απαξηία. Σε πεξίπησζε
ηζνςεθίαο ηε ληθψζα ςήθν έρεη ν Πξφεδξνο ή ν Πξνεδξεχσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Σπκβνπιίνπ.

(ε)

Κεξχηηεη θελή ηε ζέζε νπνηνπδήπνηε κέινπο ηνπ Γ.Σ. ην νπνίν απνζλήζθεη ή
αδπλαηεί θπζηθά ή πλεπκαηηθά λα εθηειεί ηα θαζήθνληά ηνπ, παξαηηείηαη, παχεηαη ή
απνπζηάδεη αδηθαηνιφγεηα γηα δχν ζπλερείο ζπλεδξίεο ή ζπκπιεξψλεη πέληε (5)
ζπλνιηθά δηθαηνινγεκέλεο/αδηθαηνιφγεηεο απνπζίεο ή απνβιεζεί απφ ην
Σχλδεζκν ζχκθσλα κε ην Άξζξν 11(γ) (ΙΙΙ) ηνπ Καηαζηαηηθνχ.
Τελ θελή ζέζε θαηαιακβάλεη ην πξψην επηιαρφλ κέινο ζηελ ςεθνθνξία πνπ
έγηλε γηα αλάδεημε ηνπ Γ.Σ. ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε θαη ζε πεξίπησζε κε απνδνρήο
ηφηε ε ζέζε ζπκπιεξψλεηαη απφ ην δεχηεξν επηιαρφλ κέινο. Σε πεξίπησζε πνπ
ε δηαδηθαζία απηή δελ απνδψζεη ηφηε ην Γ.Σ. δηνξίδεη λέν κέινο ηνπ Γ.Σ.

(ε)

Μέινο ηνπ Γ.Σ. δελ έρεη δηθαίσκα λα παξεπξίζθεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ε
ζπδήηεζε/απφθαζε αθνξά νπνηαδήπνηε κνξθήο ζρέζε κεηαμχ απηνχ ή κέινπο
ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ ή ζπγγεληθνχ ηνπ πξνζψπνπ κέρξη θαη ηξίηνπ βαζκνχ
ζπγγελείαο, ηνπ Σπλδέζκνπ θαη ηνπ Σρνιείνπ.

(ζ)

Γηθαηνπξαμίεο πνπ έγηλαλ απφ Μέινο ηνπ Γ.Σ. ζηα πιαίζηα ησλ εμνπζηψλ ηνπ,
δεζκεχνπλ ην Σχλδεζκν, ηα Μέιε ηνπ νπνίνπ επζχλνληαη αλάινγα γηα ηηο πξάμεηο
ή παξαιείςεηο ηνπ κέινπο απηνχ, εθφζνλ ε πξάμε ή παξάιεηςε έγηλε θαηά ηελ
εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ θαη ππνρξενχληαη ζε θαηαβνιή απνδεκίσζεο, εάλ
επηδηθαζηεί ηέηνηα απφθαζε.

(η)

Φξνληίδεη λα ηεξνχληαη νη πξφλνηεο ηνπ Καηαζηαηηθνχ.

(θ)

Όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ππνρξενχληαη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ζε
κηα απφ ηηο επηηξνπέο.

(ι)

Τν Γ.Σ. έρεη ππνρξέσζε εληφο ελφο κελφο απφ ηελ θέλσζε ζέζεο ηνπ
Δθηειεζηηθνχ Σπκβνπιίνπ λα εθιέμεη αληηθαηαζηάηε.

ΑΡΘΡΟ 16
ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

Τν Δθηειεζηηθφ Σπκβνχιην ζπλεδξηάδεη ηνπιάρηζην κηα θνξά ην κήλα ή φζεο θνξέο ήζειε
θξηζεί αλαγθαίν. Μεξηκλά γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ησλ Γεληθψλ Σπλειεχζεσλ
θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ. Βξίζθεηαη ζε απαξηία φηαλ 4 κέιε ηνπ Σπκβνπιίνπ είλαη
παξφληα.
Δπηιακβάλεηαη επείγνληα ζέκαηα θαη εθηειεί ηηο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ
ηνπ Σπλδέζκνπ.
Καηαξηίδεη ηηο εκεξήζηεο δηαηάμεηο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Σπκβνπιίνπ θαη ζπγθαιεί ηηο ζπλεδξίεο ησλ.
Οη απνθάζεηο ηνπ Δθηειεζηηθνχ Σπκβνπιίνπ ιακβάλνληαη κε απιή πιεηνςεθία θαη ζε
πεξίπησζε ηζνςεθίαο ν Πξφεδξνο έρεη ηε ληθψζα ςήθν.
Οη απνθάζεηο ηνπ Δθηειεζηηθνχ Σπκβνπιίνπ ππνβάιινληαη γηα έγθξηζε ζηελ ακέζσο
επφκελε ζπλεδξία ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ.
Μνκθή ελαληίνλ κέινπο ή αμησκαηνχρνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ κπνξεί λα γίλεη απφ
κέινο ηνπ Σπλδέζκνπ Γνλέσλ. Τν ζέκα παξαπέκπεηαη ζην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ην
νπνίν θαη νξίδεη εξεπλεηηθή επηηξνπή ε νπνία απνηειείηαη απφ 4 κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Σπκβνπιίνπ θαη ππνβάιιεη εληφο ινγηθνχ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο έθζεζε. Αλ δηαπηζησζεί
φηη ππάξρεη ζνβαξφ παξάπησκα, κε ςεθνθνξία ησλ παξφλησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Σπκβνπιίνπ κπνξεί λα επηβάιεη ηηο πην θάησ πνηλέο:
(α)
(β)
(γ)
(δ)

γξαπηή επίπιεμε
απνβνιή
αληηθαηάζηαζε
ζπλδπαζκφο ησλ πην πάλσ.

Σε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε ζχγθιεζε ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ην Δθηειεζηηθφ Σπκβνχιην δχλαηαη λα πξνβεί ζηε δηελέξγεηα
δαπάλεο ε νπνία ζε θακηά πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηηο £200 γηα θάζε
πεξίπησζε.

ΑΡΘΡΟ 17
ΠΡΟΔΓΡΟ
Ο Πξφεδξνο πξνεδξεχεη ησλ ζπλεδξηψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, ηνπ Δθηειεζηηθνχ
Σπκβνπιίνπ θαη ησλ Δθηάθησλ Σπλειεχζεσλ. Δπνπηεχεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Σπλδέζκνπ
θαη ζπλππνγξάθεη κε ην Γξακκαηέα φια ηα έγγξαθα ηνπ Σπλδέζκνπ θαη ζπγθαιεί καδί κε
ην Γξακκαηέα ηηο ζπλεδξίεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Δθηειεζηηθνχ Σπκβνπιίνπ.
Έρεη ην δηθαίσκα λα παξαθάζεηαη ζηηο ζπλεδξίεο νπνηαζδήπνηε Δπηηξνπήο ή Οκάδαο
Δξγαζίαο θαη λα εθθέξεη γλψκε, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ ζε πεξίπησζε ςεθνθνξίαο.
Έρεη επίζεο δηθαίσκα λα ειέγρεη πεξηνδηθά ηα ινγηζηηθά βηβιία θαη ηελ νηθνλνκηθή
θαηάζηαζε ηνπ Σπλδέζκνπ. Σπλππνγξάθεη κε ηνλ ηακία ηηο επηηαγέο.

ΑΡΘΡΟ 18
ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ

Ο Αληηπξφεδξνο βνεζά ηνλ Πξφεδξν ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ θαη ηνλ
αλαπιεξψλεη φηαλ απνπζηάδεη ή θσιχεηαη, κε ηηο ίδηεο εμνπζίεο θαη δηθαηψκαηα.
Σπκκεηέρεη ζηελ Δπηηξνπή Δθδειψζεσλ.

ΑΡΘΡΟ 19
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
(α)

Ο Γξακκαηέαο ηεξεί ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ Σπλδέζκνπ.

(β)

Τεξεί ηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ησλ Γεληθψλ Σπλειεχζεσλ, ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Σπκβνπιίνπ, θαη ηνπ Δθηειεζηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη θνηλνπνηεί απηά έγθαηξα πξνο
ηα Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ.

(γ)

Μαδί κε ηνλ Πξφεδξν ζπγθαιεί θαη ηηο ζπλεδξίεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη
ηνπ Δθηειεζηηθνχ Σπκβνπιίνπ.

(δ)

Γηεμάγεη φιε ηελ αιιεινγξαθία, ηεξεί αξρεία, θξαηεί ηε ζθξαγίδα θαη
ζπλππνγξάθεη κε ηνλ Πξφεδξν φια ηα έγγξαθα ηνπ Σπλδέζκνπ.

(ε)

Πξνεδξεχεη ησλ εξγαζηψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ζε πεξίπησζε απνπζίαο
ηνπ Πξνέδξνπ θαη Αληηπξνέδξνπ.

(ζη)

Σπκκεηέρεη ζηελ Δπηηξνπή Πξφλνηαο/Δπεκεξίαο.

ΑΡΘΡΟ 20
ΒΟΗΘΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
Ο Βνεζφο Γξακκαηέαο βνεζά ην Γξακκαηέα ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ θαη ηνλ
αλαπιεξψλεη φηαλ απνπζηάδεη ή θσιχεηαη. Σπκκεηέρεη ζηελ Δπηηξνπή Δθπαηδεπηηθψλ
Θεκάησλ θαη Αζιεηηζκνχ.
ΑΡΘΡΟ 21
ΣΑΜΙΑ
(α)

Ο Τακίαο ηεξεί βηβιίν Τακείνπ ζην νπνίν θαηαρσξεί ηαθηηθά θαη κε αθξίβεηα φιεο
ηηο εηζπξάμεηο θαη πιεξσκέο ηνπ Σπλδέζκνπ. Δηζπξάηηεη ρξήκαηα κε δηπιφηππεο
απνδείμεηο ηα νπνία θαηαζέηεη ζην ινγαξηαζκφ ηνπ Σπλδέζκνπ κεηά ηελ
παξαιαβή ηνπο θαη θάκλεη πιεξσκέο ζχκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Σπκβνπιίνπ θαη ηνπ Δθηειεζηηθνχ Σπκβνπιίνπ.

(β)

Ο Τακίαο ηεξεί βηβιίν πεξηνπζίαο θαη αξρεία γηα φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ
Σπλδέζκνπ,
θάλνληαο
ηηο
θαηάιιειεο
θαηαρσξήζεηο,
νη
νπνίεο
πξνζππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη Γξακκαηέα.

(γ)

Ο Τακίαο απνζχξεη ρξήκαηα κε ηε ζπλππνγξαθεί ηνπ Πξνέδξνπ.

(δ)

Γίλεη ιεπηνκεξή ζηνηρεία γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Σπλδέζκνπ ζηελ
Δηήζηα Γεληθή Σπλέιεπζε, ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην θαη ην Δθηειεζηηθφ Σπκβνχιην
φηαλ ηνπ δεηεζεί.

(ε)

Σπλππνγξάθεη καδί κε ηνλ Πξφεδξν ηελ Δηήζηα Τακεηαθή Καηάζηαζε.

(ζη)
(δ)

Σπκκεηέρεη ζηελ Δπηηξνπή Οηθνλνκηθψλ, Διέγρνπ θαη Ννκνηερληθψλ ζεκάησλ.
Δλεκεξψλεη ζε θάζε ηαθηή ζπλεδξία ην Γ.Σ. γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ
Σπλδέζκνπ.

(ε)

Γηαηεξεί ζχζηεκα κηθξνχ ηακείνπ £100.

(ζ)

Τεξεί ελήκεξν ην Βνεζφ Τακία γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Σπλδέζκνπ.

ΑΡΘΡΟ 22
ΒΟΗΘΟ ΣΑΜΙΑ
Ο Βνεζφο Τακίαο βνεζά ηνλ Τακία ζηηο εηζπξάμεηο θαη γεληθά ζηελ εθηέιεζε ησλ
θαζεθφλησλ ηνπ θαη ηνλ αλαπιεξψλεη φηαλ απηφο απνπζηάδεη ή θσιχεηαη. Σπκκεηέρεη
ζηελ Δπηηξνπή Δθδειψζεσλ.

ΑΡΘΡΟ 23
ΔΚΓΗΛΩΔΙ ΓΙΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΤ ΚΟΠΟΤ
Τα θαζαξά έζνδα απφ ηελ Δηήζηα Φηιαλζξσπηθή κε ην “Grammar Junior School” ζα
θαηαηίζεληαη ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ ηακείνπ απηνχ ζα έρνπλ νη
Πξφεδξνη θαη ηακίεο ησλ δχν Σπλδέζκσλ θαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ
“GRAMMAR SCHOOL”. Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηνπ Σπλδέζκνπ ζα ελεκεξψλεηαη απφ
ηνλ Πξφεδξν πεξηνδηθά.

ΑΡΘΡΟ 24
ΔΠΙΣΡΟΠΔ ΔΡΓΑΙΑ
Γηα θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ ζθνπψλ ηνπ Σπλδέζκνπ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην νξίδεη
ηέζζεξηο (4) κφληκεο Δπηηξνπέο Δξγαζίαο κε ζπγθεθξηκέλε αξκνδηφηεηα θάησ απφ ηελ
επνπηεία ηνπ Δθηειεζηηθνχ Σπκβνπιίνπ. Κάζε Δπηηξνπή ζα εθιέγεη δηθφ ηεο Πξφεδξν θαη
ζα είλαη ππφινγε γηα ηηο πξάμεηο ηεο ζην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην.
Οη κφληκεο Δπηηξνπέο είλαη:

(α)

Δπηηξνπή Πξφλνηαο/Δπεκεξίαο.
Γξακκαηέα).

Θα απαξηίδεηαη απφ 8 άηνκα (7 κέιε θαη ην

(β)

Δπηηξνπή Δθπαηδεπηηθψλ Θεκάησλ θαη Αζιεηηζκνχ. Θα απαξηίδεηαη απφ 8 άηνκα
(7 κέιε θαη ην Β. Γξακκαηέα).

(γ)

Δπηηξνπή Οηθνλνκηθψλ, Διέγρνπ θαη Ννκνηερληθψλ ζεκάησλ.
απφ 6 άηνκα (5 κέιε θαη ηνλ Τακία).

(δ)

Δπηηξνπή Δθδειψζεσλ.
Θα απαξηίδεηαη απφ 27 άηνκα (25 κέιε, ηνλ
Αληηπξφεδξν θαη ην Βνεζφ Τακία).

Θα απαξηίδεηαη

Οη πην πάλσ Δπηηξνπέο ζα ζπλέξρνληαη ζε ηαθηηθέο ζπλεδξίεο, θαη ζα ππνβάιινπλ
κειέηεο θαη εηζεγήζεηο πξνο ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην γηα ιήςε απνθάζεσλ. Οη
απνθάζεηο απηέο ζα πινπνηνχληαη απφ ηηο Δπηηξνπέο. Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ζα
κπνξεί λα δηνξίδεη εηδηθέο νκάδεο εξγαζίαο κε ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο εληνιήο γηα κειέηε
δηαθφξσλ ζεκάησλ (Ad-hoc).

ΑΡΘΡΟ 25
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ
Ο Πξνυπνινγηζκφο ηνπ Σπλδέζκνπ θαηαξηίδεηαη ζε έλα κήλα απφ ηελ Ταθηηθή Γεληθή
Σπλέιεπζε.
Τνλ Πξνυπνινγηζκφ θαηαξηίδεη ε Δπηηξνπή Οηθνλνκηθψλ, Διέγρνπ θαη Ννκνηερληθψλ
ζεκάησλ αθνχ πξνεγνπκέλσο νη Πξφεδξνη ησλ δηαθφξσλ Δπηηξνπψλ ππνβάινπλ ηνλ
Πξνυπνινγηζκφ ηνπο. Ο Πξνυπνινγηζκφο ζπδεηείηαη θαη εγθξίλεηαη απφ ην Δθηειεζηηθφ
Σπκβνχιην θαη ζηε ζπλέρεηα επηθπξψλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην.
Η Δπηηξνπή Οηθνλνκηθψλ, Διέγρνπ θαη Ννκνηερληθψλ ζεκάησλ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ
εθαξκνγή θαη ηήξεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ. Σπλέξρεηαη φπνηε θξηζεί αλαγθαίν θαη
κπνξεί λα εηζεγεζεί ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ πξνο ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην.

ΑΡΘΡΟ 26
ΓΙΚΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΔΞΩΓΙΚΗ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΔΤΗ
Ο Σχλδεζκνο αληηπξνζσπεχεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ή νπνηνδήπνηε κέινο ηνπ
Δθηειεζηηθνχ Σπκβνπιίνπ νη νπνίνη θαη ηνλ δεζκεχνπλ, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ
θαζνξίδνληαη εηδηθά απφ ην παξφλ Καηαζηαηηθφ.

ΑΡΘΡΟ 27
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΔΓΡΙΑΔΩΝ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
(α)

Η Γηεχζπλζε ή εθπξφζσπνο ηνπ “GRAMMAR SCHOOL” κπνξεί λα
παξεπξίζθεηαη ζηηο ζπλεδξίεο ηνπ Γ.Σ. κε ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα θαη ρσξίο λα
έρεη δηθαίσκα ςήθνπ.

(β)

Σηηο Σπλεδξίεο κπνξεί λα παξεπξίζθνληαη, εθφζνλ θιεζνχλ απφ ην Δθηειεζηηθφ
Σπκβνχιην νη δχν ειεγθηέο κε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη επίηηκα κέιε,
ρσξίο λα έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ.

ΑΡΘΡΟ 28
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ, ΔΡΜΗΝΔΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΘΔΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ
(α)

Τν παξφλ Καηαζηαηηθφ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί απφ Δηδηθή Καηαζηαηηθή
Σπλέιεπζε πνπ θαιείηαη γηα ην ζθνπφ απηφ αθνχ πξνεγεζεί ελεκέξσζε ηεο
Γηεχζπλζεο ηνπ Σρνιείνπ θαη ιεθζεί ζνβαξά ε γλψκε ηεο.

(β)

Κάζε ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηζρχεη απφ ηελ έγθξηζή ηεο απφ ην Δηδηθφ
Καηαζηαηηθφ Σπκβνχιην θαη αθνχ πξνεγνπκέλσο θαηαρσξεζεί ζην Μεηξψν ηνπ
Δθφξνπ Σσκαηείσλ βάζεη ηεο εθάζηνηε Ννκνζεζίαο.

(γ)

Γηα θάζε δήηεκα ακθίβνιεο εξκελείαο ή γηα ηπρφλ ζέκαηα πνπ δελ πξνβιέπνληαη
απφ ην παξφλ Καηαζηαηηθφ απνθαζίδεη θαηά πξψην ιφγν ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην.
Τέηνηα απφθαζε είλαη δεζκεπηηθή εθηφο εάλ πξνζβιεζεί ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε ηεο
νπνίαο ε απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε.

(δ)

Τν παξφλ Καηαζηαηηθφ ζα ηππσζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην θαη ζα δηαηίζεηαη
ζε θάζε λέν κέινο.

(ε)

Η Καηαζηαηηθή Σπλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία φηαλ παξεπξίζθεηαη ην 50% ησλ
κειψλ ηνπ Σπλδέζκνπ ζπλ έλα. Σε πεξίπησζε κε απαξηίαο ζηελ θαζνξηζκέλε
ψξα ε Σπλέιεπζε αλαβάιιεηαη γηα κηζή ψξα, νπφηαλ ηα παξφληα κέιε,
αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ παξεπξηζθνκέλσλ κειψλ ηεο, απνηεινχλ
απαξηία.
Απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε απιή πιεηνςεθία ηνπ νιηθνχ αξηζκνχ ησλ ςήθσλ ησλ
παξφλησλ κειψλ. Γηα ηε κεηαβνιή ησλ ζθνπψλ ηνπ Σπλδέζκνπ απαηηείηαη ε
πιεηνςεθία ησλ 3/4 ησλ κειψλ ηνπ Σπλδέζκνπ θαη ε ζχκθσλε γλψκε ηνπ
Σρνιείνπ.

ΑΡΘΡΟ 29
ΦΡΑΓΙΓΑ – ΛΑΒΑΡΟ – ΔΜΒΛΗΜΑ
Ο Σχλδεζκνο έρεη επίζεκε ζθξαγίδα θαη έκβιεκα πνπ θέξεη ηελ επσλπκία ηνπ θαη ε
ζθξαγίδα ρξεζηκνπνηείηαη ζε φια ηα επίζεκα έγγξαθα θαη απνδείμεηο. Ο Σχλδεζκνο
κπνξεί επίζεο λα έρεη ιάβαξν. Τν ιάβαξν θέξεη ην φλνκα ηνπ Σπλδέζκνπ θαη ην
έκβιεκα ηνπ Σρνιείνπ.

ΑΡΘΡΟ 30
ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ
Η Καηαζηαηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε έρεη απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηξνπνπνίεζεο ή
αληηθαηάζηαζεο ηνπ Καηαζηαηηθνχ απηνχ. Σπγθαιείηαη εηδηθά κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Σπκβνπιίνπ ή έπεηηα απφ γξαπηή αίηεζε ηνπιάρηζηνλ ηνπ 1/3 ησλ ηαθηηθψλ κειψλ, κέζα
ζε έλα κήλα απφ ηελ εκέξα ηεο ππνβνιήο ηεο.
Η εηδνπνίεζε γηα ηε ζχγθιεζε ηεο Καηαζηαηηθήο Γεληθήο Σπλέιεπζεο πεξηιακβάλεη ηηο
πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνηήζεηο αιιά δελ πεξηνξίδεη ηε γεληθή αξκνδηφηεηα ηεο
Καηαζηαηηθήο Γεληθήο Σπλέιεπζεο γηα ηξνπνπνίεζε ή θαη πιήξε αληηθαηάζηαζε ηνπ
Καηαζηαηηθνχ απηνχ.
Απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ή αληηθαηάζηαζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ απηνχ
παίξλνληαη κε πιεηνςεθία ησλ 2/3 ησλ παξφλησλ ηαθηηθψλ κειψλ.

ΑΡΘΡΟ 31
ΓΙΑΛΤΗ ΤΝΓΔΜΟΤ
(α)

Ο Σχλδεζκνο δηαιχεηαη αλ ηα κέιε ηνπ κεησζνχλ ζε ιηγφηεξα απφ είθνζη (20).

(β)

Ο Σχλδεζκνο δηαιχεηαη επίζεο αλ απνθαζίζεη απηφ ε Γεληθή Σπλέιεπζε πνπ
ζπγθαιείηαη εηδηθά γηα ηνχην απφ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην, κε αίηεζε ηνπ 1/3 απφ
ηα κέιε πνπ απεπζχλνληαη πξνο ηνλ Πξφεδξν θαη ζπλνδεχεηαη απφ αηηηνινγηθή
έθζεζε.

(γ)

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 3/4 ησλ παξφλησλ.

(δ)

Όηαλ ν Σχλδεζκνο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δηαιχεηαη, πεξηέρεηαη 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 ή ζε
νπνηνδήπνηε θηιαλζξσπηθφ ίδξπκα κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Σρνιείνπ.

