ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ
ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ / ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΟ «ΟΛΥΜΠΙΟΝ»
ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ
Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Σύνδεσμος Γονέων και Κηδεμόνων Ιδιωτικού
Γυμνασίου / Λυκείου το ‘’ΟΛΥΜΠΙΟΝ’’», που στο εξής θα αναφέρεται απλώς με την
λέξη «Σύνδεσμος».

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΡΜΗΝΕΙΑ
Στο παρόν Καταστατικό εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:
«Γονέας» σημαίνει τον πατέρα ή τη μητέρα του/της μαθητή/τριας.
«Κηδεμόνας» σημαίνει το πρόσωπο το οποίο επιβλέπει και φροντίζει το παιδί δυνάμει
των προνοιών της σχετικής νομοθεσίας.
«Σχολείο» σημαίνει το Ιδιωτικό Γυμνάσιο / Λύκειο το «ΟΛΥΜΠΙΟΝ» που λειτουργεί
δυνάμει της πρόνοιας της σχετικής νομοθεσίας.
«Σύνδεσμος» σημαίνει την οργανωμένη ομάδα είκοσι ενός (21) τουλάχιστον γονέων
μαθητών του αυτού σχολείου προς επίτευξη σκοπού μη κερδοσκοπικού.
«Μαθητής» σημαίνει μαθητής/τρια που είναι εγγεγραμμένος/η στο μητρώο του
σχολείου.
«Μέλος» σημαίνει γονέας ή κηδεμόνας μαθητή/τριας που είναι εγγεγραμμένος/η στο
μητρώο του σχολείου, νοουμένου ότι έχουν καταβάλει την ετήσια συνδρομή τους.

ΑΡΘΡΟ 3
ΕΔΡΑ
Η έδρα του Συνδέσμου είναι οι κτιριακές εγκαταστάσεις του σχολείου στην διεύθυνση
25ης Μαρτίου, Παλιομέτοχο στο οποίο θα συγκαλούνται οι συνεδριάσεις και
συγκεντρώσεις. Επιστολές και Έγγραφα προς το Σύνδεσμο θ’ απευθύνονται στην πιο
πάνω έδρα.
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Το Διοικητικό Συμβούλιο και οποιοδήποτε άλλη υποεπιτροπή του Συνδέσμου μπορεί να
συγκαλέσει συνεδρίες και συγκεντρώσεις και σ’ οποιοδήποτε άλλο μέρος μετά από
συνεννόηση με την γραμματέα του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 4
ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
i.

Η συχνή και συστηματική επαφή των γονέων για συντονισμό των ενεργειών και
δραστηριοτήτων τους για ζητήματα που αφορούν τους μαθητές, τους καθηγητές,
τους γονείς και οποιουσδήποτε άλλους υπεύθυνους που σχετίζονται άμεσα ή
έμμεσα με την εκπαίδευση για την πρόοδο των μαθητών και του ίδιου του
σχολείου.

ii.

Η στενή συνεργασία με τη Διεύθυνση του Σχολείου, του Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού, την Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων
Ιδιωτικών Σχολείων, τους καθηγητές και το Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο του
Σχολείου για την επίτευξη των στόχων και των σκοπών που καθορίζονται από το
παρόν Καταστατικό.

iii.

Ενέργειες για βελτίωση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και
λειτουργικότητας του σχολείου, καθώς και την ποιότητας ζωής των παιδιών με
στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας τους. Συνεργασία μαζί με τη Διεύθυνση
του Σχολείου για αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν το σχολείο.

iv.

Η ανάπτυξη των σχέσεων και η τακτική επικοινωνία μεταξύ των μελών του για
ανταλλαγή απόψεων και ιδεών για προαγωγή ζητημάτων που αφορούν το
σχολείο.

v.

Η σύσφιξη των σχέσεων των μελών μεταξύ τους και με το διδακτικό προσωπικό
και για την ενίσχυση των πολιτιστικών, κοινωνικών, εκπαιδευτικών και
μορφωτικών δραστηριοτήτων του σχολείου. Επίσης η σύσφιξη των σχέσεων
μεταξύ μαθητών.

vi.

Ενέργειες για βελτίωση του εξοπλισμού του σχολείου με εποπτικά, τεχνολογικά,
διδακτικά ή άλλα μέσα σε συνεργασία με το Σχολείο.

vii.

Η πρόνοια και ευημερία των μαθητών του σχολείου καθώς και η ασφάλιση τους
για ατυχήματα πέραν της ευθύνης / υποχρέωσης του Σχολείου.

ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΣΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ
Για την επίτευξη των σκοπών του, ο Σύνδεσμος θα έχει δικαίωμα να προβαίνει στις πιο
κάτω ενέργειες:
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i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.

Την ίδρυση ταμείου
Την έκδοση, εκτύπωση και κυκλοφορία οποιουδήποτε δελτίου, φυλλαδίου,
περιοδικού ή βιβλίου που έχει σχέση με τους σκοπούς του Συνδέσμου σε
συνεργασία με το σχολείο.
Τη διοργάνωση συγκεντρώσεων, σεμιναρίων, διαλέξεων, εκδρομών,
κινηματογραφικών και θεατρικών παραστάσεων, αθλητικών, καλλιτεχνικών,
παιδαγωγικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων σε συνεργασία με το σχολείο.
Την εξεύρεση χορηγών στις διάφορες εκδηλώσεις του Συνδέσμου.
Τη συνεργασία με διάφορες Αρχές, Κρατικούς, Ημικρατικούς ή Ιδιωτικούς
Οργανισμούς ή σώματα και συμμετοχή σε δραστηριότητες οι οποίες προωθούν
τους σκοπούς του Συνδέσμου.
Συνεργασία με άλλους Συνδέσμους και την Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων
Γονέων και Κηδεμόνων Ιδιωτικών Σχολείων σε θέματα κοινών ενδιαφερόντων
και στόχων.
Τη διάθεση οικονομικών πόρων, με διακριτική ευχέρεια, για την υποβοήθηση και
προαγωγή του σχολικού έργου και τους οποίους εξασφαλίζει όπως προνοείται
από το Καταστατικό του, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ.
Την αγορά υπηρεσιών για την υποβοήθηση της διεκπεραίωσης των
δραστηριοτήτων του Συνδέσμου.
Τη διοργάνωση ή/και συμμετοχή σε φιλανθρωπικές εκδηλώσεις.
Προκήρυξη διαγωνισμών μεταξύ των μαθητών με τα κατάλληλα έπαθλα μετά
από συνεννόηση με τη Διεύθυνση του σχολείου.

ΑΡΘΡΟ 6
ΠΟΡΟΙ
Οι πόροι του Συνδέσμου προέρχονται από:
i.

Την ετήσια συνδρομή των μελών που καθορίζεται στα €20,00 ανά οικογένεια,
ανεξάρτητα από τον αριθμό των παιδιών που φοιτούν στο σχολείο. Η ετήσια
συνδρομή μπορεί να μεταβάλλεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (τακτική
ή έκτακτη). Η ετήσια συνδρομή καταβάλλεται στην αρχή της κάθε σχολικής
χρονιάς.

ii.

Ετήσια είσπραξη από τα μέλη για την κάλυψη της ασφάλισης των μαθητών του
σχολείου για ατυχήματα.

iii.

Έκτακτες εισφορές μελών.

iv.

Εισφορές, δωρεές, κληροδοτήματα, προϊόν εράνου ή άλλο εισόδημα που
περιέρχεται νόμιμα στο Σύνδεσμο.

v.

Προϊόντα οποιωνδήποτε πολιτιστικών, αθλητικών, κινηματογραφικών, μουσικών
ή άλλων εκδηλώσεων του Συνδέσμου.
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ΑΡΘΡΟ 7
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
Τα κεφάλαια του Συνδέσμου μπορούν να διατίθενται σύμφωνα με τις αποφάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου για τη λειτουργία του Συνδέσμου και την επίτευξη των σκοπών
του, όπως αυτοί περιέχονται στο παρόν Καταστατικό και βασίζονται στον
Προϋπολογισμό που καταρτίζεται ετησίως και εγκρίνονται από το εκάστοτε Διοικητικό
Συμβούλιο.
Τα κεφάλαια του Συνδέσμου πρέπει να κατατίθενται σε εγκεκριμένα Τραπεζικά ή
Συνεργατικά Ιδρύματα με όρους που θα καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.
Οποιοδήποτε μέλος του Συνδέσμου, δικαιούται μετά από αίτηση στη Γραμματεία, να
εξετάσει τα λογιστικά βιβλία και αρχεία του Συνδέσμου, σε ημερομηνία βολική για τον
ταμία και αιτητή, αλλά όχι αργότερα από ένα μήνα.

ΑΡΘΡΟ 8
ΜΕΛΗ
i.

Η ιδιότητα του μέλους του σωματείου αποφασίζεται από τον κάθε ενδιαφερόμενο
γονέα/κηδεμόνα ξεχωριστά. Η ιδιότητα του μέλους παύει να ισχύει μετά την
αποφοίτηση του μαθητή του από το σχολείο ή την με άλλο τρόπο απώλεια της
μαθητικής ιδιότητας του παιδιού ή με την αποχώρηση / διαγραφή του μέλους με
βάση τις πρόνοιες του Άρθρου 11 -(iii)-(3).

ii.

Η εγγραφή νέων μελών επιτρέπεται σε οποιοδήποτε χρόνο, ταυτόχρονα με την
καταβολή της ετήσια συνδρομής. Τα μέλη δικαιούνται να αποχωρήσουν από τον
Σ.Γ. ύστερα από έγγραφη επιστολή τους προς τον Γραμματέα του Συνδέσμου.

ΑΡΘΡΟ 9
ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ, ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ, ΔΩΡΗΤΕΣ
Επίτιμα Μέλη του Συνδέσμου ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση, τιμής ένεκεν,
μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα που πρόσφεραν και
εργάστηκαν επωφελώς υπέρ των σκοπών του Συνδέσμου ή πρόσφεραν πολύτιμες
υπηρεσίες προς το Σύνδεσμο.
Τα μέλη αυτά μπορούν να παρευρίσκονται στις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου
μετά από σχετική πρόσκληση από τη Γραμματεία, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου.
Οποιοδήποτε άτομο ή άτομα τα οποία έχουν ενισχύσει με σημαντική οικονομική
βοήθεια το Σύνδεσμο, ανακηρύσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ευεργέτες ή
δωρητές του Συνδέσμου. Θα τηρείται δε ειδικό βιβλίο δωρητών και ευεργετών. Δωρητής
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ανακηρύσσεται όποιος εισφέρει από €170 – €1699 και Ευεργέτης όποιος εισφέρει
€1700 και άνω, κατόπιν έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 10
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
i.
ii.
iii.

iv.
v.
vi.

Όλα τα Μέλη έχουν ίσα δικαιώματα
Όλα τα Μέλη έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται αφού
τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύνδεσμο και το
Σχολείο.
Κάθε μέλος μπορεί να υποβάλει προς το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγήσεις ή /και
να προβαίνει σε παραστάσεις για τη μελέτη, προώθηση κι επίλυση προβλημάτων
που κατά τη γνώμη του αντιμετωπίζουν τα παιδιά του σχολείου και το ίδιο το
σχολείο.
Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να ασκεί κριτική πάνω στη διοίκηση και διαχείριση
του Συνδέσμου.
Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να αποχωρεί από το Σύνδεσμο.
Τα μέλη έχουν υποχρέωση να λαμβάνουν μέρος στις διάφορες εκδηλώσεις του
Συνδέσμου.

ΑΡΘΡΟ 11
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
i.

Τα μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται στις πρόνοιες του παρόντος
Καταστατικού και προς τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του
Διοικητικού Συμβουλίου.

ii.

Τα μέλη είναι αλληλέγγυα υπεύθυνα για τις υποχρεώσεις του Συνδέσμου.

iii.

Στην περίπτωση που μέλος ενεργεί κατά παράβαση των προνοιών του
Καταστατικού ή κατά τρόπο αντίθετο με τα συμφέροντα του Συνδέσμου, ή του
Σχολείου, υπόκειται, μετά από ενδελεχή εξέταση της υπόθεσης του από το
Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο οφείλει να του παράσχει την ευκαιρία
υπεράσπισης του, στις πιο κάτω ποινές:
1) Παρατήρηση
2) Αυστηρή επίπληξη
3) Αποβολή

iv.

Μέλος που διαγράφεται, αποχωρεί ή αποβάλλεται από το Σύνδεσμο, δεν
απαλλάσσεται των οφειλών του προς το Σύνδεσμο.

v.

Τα μέλη οφείλουν να καταβάλλουν τις συνδρομές τους ή άλλες υποχρεώσεις
στον καθορισμένο χρόνο. Σε περίπτωση καθυστέρησης θα ειδοποιούνται από
τον Ταμία με επιστολή για να τις αποστείλουν όχι πιο αργά από την 31η
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Δεκεμβρίου. Σε περίπτωση καθυστέρησης, το Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει την
ευχέρεια να πάρει σχετικά μέτρα.
vi.

Μέλος που αποχωρεί ή αποβάλλεται, στερείται όλων των ωφελημάτων και
δικαιωμάτων του, αλλά μπορεί να επανεγγραφεί μετά από αίτηση του ιδίου και
την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 12
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
i.

Γενική Συνέλευση

ii.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

iii.

Η Γραμματεία (Εκτελεστικό Συμβούλιο)

ΑΡΘΡΟ 13
ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
i.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο Σώμα του Συνδέσμου κι αποτελείται
από όλα τα Μέλη. Αυτή συνέρχεται μια φορά το χρόνο αμέσως μετά την έναρξη
της σχολικής χρονιάς και πριν την 15η του Οκτώβρη, σε ημερομηνία, ώρα και
τόπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου.

ii.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση εξετάζει, μελετά κι αποφασίζει πάνω σε
οποιονδήποτε ζήτημα που αφορά το Σύνδεσμο και επιλαμβάνεται οποιουδήποτε
άλλου ζητήματος κοινού ενδιαφέροντος που δεν αντίκειται στο Καταστατικό.

iii.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση παίρνει αποφάσεις πάνω σε όλα τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης στην οποία πρέπει να περιλαμβάνονται:
1) Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω στα πεπραγμένα του
λήξαντος έτους, από τον Πρόεδρο του.
2) Κατάθεση ελεγμένης ταμειακής κατάστασης από τον ταμία του
απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.
3) Επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης Ετήσιας Γενικής
Συνέλευσης.
4) Συζήτηση πάνω στη Λογοδοσία και στη ελεγμένη ταμειακή κατάσταση.
5) Έγκριση της Λογοδοσίας και της ταμειακής κατάστασης.
6) Συζήτηση θεμάτων που εγγράφονται από μέλη μετά από γραπτή αίτηση
προς το Γραμματέα, τουλάχιστον 3 μέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.
7) Υποβολή θεμάτων και εισηγήσεων για χειρισμό από το νέο Διοικητικό
Συμβούλιο.
8) Εκλογή δύο ελεγκτών για το νέο έτος. Οι ελεγκτές είναι πρόσωπα, μέλη
του Συνδέσμου, τα οποία δε συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλια.
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9) Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.
iv.

Η σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης γνωστοποιείται στα Μέλη δέκα (10)
τουλάχιστον μέρες νωρίτερα, με ατομική πρόσκληση, στη οποία καθορίζεται το
μέρος, η μέρα, η ώρα και η ημερήσια διάταξη. Παράλληλα γίνεται ανάρτηση της
γνωστοποίησης στην πινακίδα ανακοινώσεων του σχολείου.

v.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται τα μισά
τουλάχιστον μέλη συν ένα, νοουμένου ότι έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές
τους υποχρεώσεις και παίρνει αποφάσεις, εκτός από τις περιπτώσεις που
προνοείτε, ειδικά από το Καταστατικό, με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε
περίπτωση μη απαρτίας στην καθορισμένη ώρα, η Συνέλευση αναβάλλεται για
μισή ώρα, οπόταν τα παρόντα μέλη, ανεξάρτητα από τον αριθμό των
παρευρισκομένων μελών της, αποτελούν απαρτία.

vi.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της
Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Με εισήγηση του Γραμματέα ορίζεται από τη Γενική
Συνέλευση τριμελές Προεδρείο το οποίο στη συνέχεια εκτελεί και χρέη
εφορευτικής επιτροπής, για να κατευθύνει τη διεξαγωγή των εργασιών της
Γενικής Συνέλευσης και να εποπτεύει την ψηφοφορία για ανάδειξη των νέων
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Τα Μέλη του πιο πάνω Προεδρείου δεν θα δικαιούνται να υποβάλουν
υποψηφιότητα για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

vii.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών του Συνδέσμου.
Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Προεδρεύων της Γενικής Συνέλευσης έχει τη
νικηφόρα ψήφο.

viii.

Η ψηφοφορία πάνω σε κάθε θέμα διεξάγεται με ανάταση του χεριού εκτός αν η
πλειοψηφία των παρόντων μελών ζητήσουν όπως αυτή διεξαχθεί με μυστική
ψηφοφορία. Η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται με μυστική
ψηφοφορία.

ix.

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα παρευρισκόμενα μέλη, νοουμένου ότι έχουν
τακτοποιήσει προηγουμένως τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

x.

Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται από τη Γενική
Συνέλευση και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του 25 και μικρότερος του 11.

xi.

Τα μέλη που ενδιαφέρονται να εκλεγούν στο Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να
υποβάλουν αίτηση προς το Γραμματέα τουλάχιστον πέντε (5) μέρες πριν από την
ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ούτως ώστε να γίνεται η κατάλληλη
προετοιμασία για εκτύπωση των ψηφοδελτίων και του καταλόγου των
ενδιαφερομένων για εκλογή του Δ.Σ.
Τα πρόσωπα που ενδιαφέρονται να εκλεγούν πρέπει να παρευρίσκονται στην
Ετήσια Γενική Συνέλευση. Εξαιρέσεις θα γίνονται μόνο σε πολύ ειδικές
περιπτώσεις με τη συγκατάθεση του Προεδρεύοντα της Γενικής Συνέλευσης.

7

Σε περίπτωση που τα ενδιαφέροντα μέλη δεν συμπληρώνουν τη σχετική αίτηση
στον προκαθορισμένο χρόνο, τότε η αίτηση υποψηφιότητας ή και δήλωση
συμμετοχής είναι άκυρη και στερούνται του δικαιώματος να διεκδικήσουν θέση
στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο.
Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων είναι μικρότερος του αριθμού των
μελών του Δ.Σ. τότε οι δηλώσαντες ως υποψήφιοι για μέλη, εκλέγονται αυτόματα,
και ο αριθμός των μελών συμπληρώνεται από ενδιαφερόμενα μέλη που είναι
παρόντα στην Ετήσια Γενική Συνέλευση και υποστηρίζονται από δύο μέλη του
Συνδέσμου κατά το χρόνο της διεξαγωγής της ψηφοφορίας.
xii.

Θέση στο Διοικητικό συμβούλιο θα έχουν τα μέλη που πλειοψήφησαν και σε
περίπτωση ισοψηφίας θα διεξάγεται κλήρωση στα μέλη που ισοψήφησαν γι’
ανάδειξη των υπολοίπων μελών.
Στη συνέχεια η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 14
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
Οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται:
i.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου

ii.

Ύστερα από ενυπόγραφη αίτηση του 1/3 των μελών στην οποία θα αναφέρονται
οι λόγοι και τα θέματα της σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Το
Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει την Έκτακτη Γενική
Συνέλευση μέσα σε 15 μέρες από τη λήψη της αίτησης.

iii.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όπως προνοείται από το
Άρθρο 13(v) πιο πάνω.

iv.

Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ., και
συζητούνται μόνο τα θέματα που είναι εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη και
λαμβάνονται οι σχετικές αποφάσεις.

ΑΡΘΡΟ 15
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
i.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τα μέλη όπως αναφέρεται στο Άρθρο
13(x).

ii.

Το Δ.Σ. συνέρχεται αμέσως μετά την εκλογή του ή το αργότερο μέσα σε μία (1)
βδομάδα και καταρτίζεται σε Σώμα, εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία, τον
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Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Βοηθό Γραμματέα, Ταμία και Βοηθό Ταμία,
οι οποίοι αποτελούν τη Γραμματεία ή Εκτελεστικό Συμβούλιο του Συνδέσμου,
όπως περιγράφεται στα Άρθρα 16 – 21 πιο κάτω.
iii.

Το Δ.Σ, συνέρχεται σε τακτική συνεδρία τουλάχιστον μια φορά το μήνα και
έκτακτα όταν ο Πρόεδρος ή δεκαπέντε (15) μέλη του, κρίνουν ότι αυτό είναι
αναγκαίο ή σκόπιμο.
Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και επιλαμβάνεται οποιουδήποτε
ζητήματος το οποίο ήθελε αναφερθεί στο Σύνδεσμο ή ήθελε υποβληθεί από
οποιοδήποτε μέλος. Αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά το Σύνδεσμο.

iv.

Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται το ½ των μελών του συν ένα
και αποφασίζει με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση που δεν
υπάρχει απαρτία, τότε η συνεδρίαση αναβάλλεται για 15 λεπτά, οπόταν όλα τα
παρευρισκόμενα μέλη αποτελούν απαρτία/ σε περίπτωση ισοψηφίας τη
νικηφόρα ψήφο έχει ο Πρόεδρος ή ο Προεδρεύων του Δ.Σ.

v.

Κηρύττει κενή τη θέση οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. το οποίο αποθνήσκει ή
αδυνατεί φυσικά ή πνευματικά να εκτελεί τα καθήκοντα του, παραιτείται, παύεται
ή απουσιάζει αδικαιολόγητα για τρεις (3) συνεχείς συνεδρίες ή συμπληρώνει
πέντε (5) συνολικά, δικαιολογημένες /αδικαιολόγητες απουσίες ή αποβληθεί από
το Σύνδεσμο, σύμφωνα με το Άρθρο 11(iii)(3) του Καταστατικού.
Την κενή θέση καταλαμβάνει το πρώτο επιλαχόν μέλος στην ψηφοφορία που
έγινε για ανάδειξη του Δ.Σ. στη Γενική Συνέλευση και σε περίπτωση μη
αποδοχής τότε η θέση συμπληρώνεται από το δεύτερο επιλαχόν μέλος. Σε
περίπτωση που η διαδικασία αυτή δεν αποδώσει τότε το Δ.Σ. διορίζει νέο μέλος
του Δ.Σ.

vi.

Μέλος του Δ.Σ. δεν έχει δικαίωμα να παρευρίσκεται σε περίπτωση που η
συζήτηση / απόφαση αφορά οποιαδήποτε μορφή σχέσης μεταξύ αυτού ή μέλους
της οικογένειας του ή συγγενικού του προσώπου μέχρι και τρίτου βαθμού
συγγένειας, του Συνδέσμου και του Σχολείου.

vii.

Δικαιοπραξίες που έγιναν από Μέλος του Δ.Σ. στα πλαίσια των εξουσιών του,
δεσμεύουν το Σύνδεσμο, τα Μέλη του οποίου ευθύνονται ανάλογα για τις πράξεις
ή παραλείψεις του μέλους αυτού, εφόσον η πράξη ή παράλειψη έγινε κατά την
εκτέλεση των καθηκόντων του και υποχρεούνται σε καταβολή αποζημίωσης, εάν
επιδικαστεί τέτοια απόφαση.

viii.

Φροντίζει να τηρούνται οι πρόνοιες του Καταστατικού

ix.

Όλα τα μέλη του Δ.Σ. υποχρεούνται να είναι τουλάχιστον σε μια από τις
επιτροπές.

x.

Το Δ.Σ. έχει υποχρέωση εντός ενός (1) μηνός από την κένωση θέσης της
Γραμματείας να εκλέξει αντικαταστάτη.
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ΑΡΘΡΟ 16
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο Πρόεδρος προεδρεύει των συνεδριών του Δ.Σ. και των Εκτάκτων Συνελεύσεων.
Εποπτεύει τη λειτουργία του Συνδέσμου και συνυπογράφει με το Γραμματέα όλα τα
έγγραφα του Συνδέσμου και συγκαλεί μαζί με το Γραμματέα τις συνεδρίες του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Έχει το δικαίωμα να παρακάθεται στις συνεδρίες οποιασδήποτε Επιτροπής ή Ομάδας
Εργασίας και να εκφέρει γνώμη, χωρίς δικαίωμα ψήφου σε περίπτωση ψηφοφορίας.
Έχει επίσης δικαίωμα να ελέγχει περιοδικά τα λογιστικά βιβλία και την οικονομική
κατάσταση του Συνδέσμου. Συνυπογράφει με τον ταμία τις επιταγές.

ΑΡΘΡΟ 17
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο Αντιπρόεδρος βοηθά τον Πρόεδρο στην εκτέλεση των καθηκόντων του και τον
αναπληρώνει όταν απουσιάζει ή κωλύεται, με τις ίδιες εξουσίες και δικαιώματα.
Συμμετέχει στη Επιτροπή Εκδηλώσεων.

ΑΡΘΡΟ 18
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Ο Γραμματέας τηρεί το Μητρώο Μελών του Συνδέσμου.
Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριών των Γενικών Συνελεύσεων, του Διοικητικού
Συμβουλίου, και του Εκτελεστικού Συμβουλίου και κοινοποιεί αυτά έγκαιρα προς
τα Μέλη του Δ.Σ.
Μαζί με τον Πρόεδρο συγκαλεί και τις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου.
Διεξάγει όλη την αλληλογραφία, τηρεί αρχεία, κρατεί τη σφραγίδα και
συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα του Συνδέσμου.
Προεδρεύει των εργασιών του Δ.Σ. σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου και
Αντιπροέδρου.
Συμμετέχει στη Επιτροπή Πρόνοιας / Ευημερίας.

ΑΡΘΡΟ 19
ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο Βοηθός Γραμματέας βοηθά το Γραμματέα στην εκτέλεση των καθηκόντων του και τον
αναπληρώνει όταν απουσιάζει ή κωλύεται. Συμμετέχει στην Επιτροπή Εκπαιδευτικών
Θεμάτων και Αθλητισμού.

10

ΑΡΘΡΟ 20
ΤΑΜΙΑΣ
i.

Ο Ταμίας τηρεί βιβλίο Ταμείου στο οποίο καταχωρεί τακτικά και με ακρίβεια όλες
τις εισπράξεις και πληρωμές του Συνδέσμου. Εισπράττει χρήματα με διπλότυπες
αποδείξεις τα οποία καταθέτει στο λογαριασμό του Συνδέσμου μετά την
παραλαβή τους και κάνει πληρωμές σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου.

ii.

Ο Ταμίας τηρεί βιβλίο περιουσίας και αρχεία για όλα τα περιουσιακά στοιχεία του
Συνδέσμου,
κάνοντας
τις
κατάλληλες
καταχωρήσεις,
οι
οποίες
προσυπογράφονται από τον Πρόεδρο και Γραμματέα.

iii.

Ο Ταμίας αποσύρει χρήματα με την συνυπογραφή του Προέδρου.

iv.

Δίνει λεπτομερή στοιχεία για τη οικονομική κατάσταση του Συνδέσμου στην
Ετήσια Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο όταν του ζητηθεί.

v.

Συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο της Ετήσια Ταμειακή Κατάσταση

vi.

Συμμετέχει στην Επιτροπή Οικονομικών, Ελέγχου και Νομοτεχνικών θεμάτων.

vii.

Ενημερώνει σε κάθε τακτή συνεδρία το Δ.Σ. για την οικονομική κατάσταση του
Συνδέσμου.

viii.

Διατηρεί σύστημα μικρού Ταμείου €170,00 .

ix.

Τηρεί ενήμερο το Βοηθό Ταμία για την οικονομική κατάσταση του Συνδέσμου.

ΑΡΘΡΟ 21
ΒΟΗΘΟΣ ΤΑΜΙΑΣ
Ο Βοηθός Ταμίας βοηθά τον Ταμία στις εισπράξεις και γενικά στην εκτέλεση των
καθηκόντων του και τον αναπληρώνει όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Συμμετέχει
στην Επιτροπή Εκδηλώσεων.

ΑΡΘΡΟ 22
ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
i.

Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση εκλέγονται δύο ελεγκτές για έλεγχο των
λογαριασμών του Συνδέσμου.

ii.

Οι ελεγκτές θα έχουν εξουσία να εξετάζουν ελεύθερα όλα τα βιβλία και έγγραφα
που χρειάζονται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και θα ετοιμάζουν Ετήσια
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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.
iii.

Οι ελεγκτές πρέπει να είναι παρόντες στην Ετήσια Γενική Συνέλευση και δεν θα
είναι Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 23
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ
Ο Σύνδεσμος αντιπροσωπεύεται από τον Πρόεδρο ή οποιονδήποτε μέλος του Δ.Σ. οι
οποίοι και τον δεσμεύουν, εκτός από τις περιπτώσεις που καθορίζονται ειδικά από το
παρόν Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 24
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
i.

Η Διεύθυνση ή εκπρόσωπος του «ΟΛΥΜΠΙΟΝ» μπορεί να παρευρίσκεται στις
συνεδρίες του Δ.Σ. με συμβουλευτικό χαρακτήρα και χωρίς να έχει δικαίωμα
ψήφου.

ii.

Τις συνεδρίες μπορεί να παρακολουθήσουν και μέλη του Συνδέσμου χωρίς να
έχουν δικαίωμα ψήφου.

iii.

Στις συνεδρίες μπορεί να παρευρίσκονται, εφόσον κληθούν από το Δ.Σ., οι δύο
ελεγκτές μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και επίτιμα μέλη, χωρίς να έχουν
δικαίωμα ψήφου.

ΑΡΘΡΟ 25
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
i.

Το παρόν Καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί από Ειδική Καταστατική
Συνέλευση που καλείται για το σκοπό αυτό αφού προηγηθεί ενημέρωση της
Διεύθυνσης του Σχολείου και ληφθεί σοβαρά η γνώμη της.

ii.

Κάθε τροποποίηση του Καταστατικού ισχύει από την έγκριση της από την Ειδική
Καταστατική Συνέλευση και αφού προηγουμένως καταχωρηθεί στο Μητρώο του
Εφόρου Σωματείων βάσει της εκάστοτε Νομοθεσίας.

iii.

Για κάθε ζήτημα αμφίβολης ερμηνείας ή για τυχόν θέματα που δεν προβλέπονται
από το παρόν Καταστατικό αποφασίζει κατά πρώτο λόγο το Διοικητικό
Συμβούλιο.
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Τέτοια απόφαση είναι δεσμευτική εκτός εάν προσβληθεί στη Γενική Συνέλευση
της οποίας η απόφαση είναι τελεσίδικη.
iv.

Το παρόν Καταστατικό θα τυπωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα διατίθεται
σε κάθε νέο μέλος.

v.

Η Ειδική Καταστατική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται το
50% των μελών του Συνδέσμου συν ένα. Σε περίπτωση μη απαρτίας στην
καθορισμένη ώρα, η Συνέλευση αναβάλλεται για μισή ώρα, οπόταν τα παρόντα
μέλη, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρευρισκομένων μελών της, αποτελούν
απαρτία.
Αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία του ολικού αριθμού των ψήφων
των παρόντων μελών. Για τη μεταβολή των σκοπών του Συνδέσμου, απαιτείται η
πλειοψηφία των ¾ του συνόλου των μελών του Συνδέσμου και η σύμφωνη
γνώμη του Σχολείου.

ΑΡΘΡΟ 26
ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΛΑΒΑΡΟ – ΕΜΒΛΗΜΑ
Ο Σύνδεσμος έχει επίσημη σφραγίδα και έμβλημα που φέρει την επωνυμία του και η
σφραγίδα χρησιμοποιείται σε όλα τα επίσημα έγγραφα και αποδείξεις. Ο Σύνδεσμος
μπορεί να έχει λάβαρο. Το λάβαρο φέρει το όνομα του Συνδέσμου και το έμβλημα του
Σχολείου.

ΑΡΘΡΟ 27
ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Η Ειδική Καταστατική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα τροποποίησης ή
αντικατάστασης του Καταστατικού αυτού. Συγκαλείται ειδικά με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου ή έπειτα από γραπτή αίτηση τουλάχιστον του 1/3 των τακτικών
μελών, μέσα σε ένα μήνα από την ημέρα υποβολής της.
Η ειδοποίηση για τη συγκάλεση της Ειδικής Καταστατικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τις
προτεινόμενες τροποποιήσεις αλλά δεν περιορίζει τη γενική αρμοδιότητα της
Καταστατικής Συνέλευσης για τροποποίηση ή και πλήρη αντικατάσταση του
Καταστατικού αυτού.

ΑΡΘΡΟ 28
ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
i.

Ο Σύνδεσμος διαλύεται αν τα μέλη του μειωθούν σε λιγότερα από είκοσι (20).
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ii.

Ο Σύνδεσμος διαλύεται επίσης αν αποφασίσει αυτό η Γενική Συνέλευση που
συγκαλείται ειδικά για τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο, με αίτηση του 1/3 από
τα μέλη που απευθύνονται προς τον Πρόεδρο και συνοδεύονται από αιτιολογική
έκθεση.

iii.

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 ¾ των παρόντων.

iv.

Όταν ο Σύνδεσμος για οποιονδήποτε λόγο διαλύεται, περιέχεται σε κατάσταση
εκκαθάρισης, που γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά την πληρωμή των
χρεών του Συνδέσμου και την εκποίηση των κινητών και ακίνητων του
ενεργητικού του, το καθαρό κεφάλαιο που απομένει περιέρχεται σε
αναγνωρισμένο φιλανθρωπικό ίδρυμα ή/και φορέα που υποδεικνύεται από το
Σχολείο.
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