ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
ΠΡΩΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Άρθρο 1
Τροποποιημένο καταστατικό του Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ»
με έδρα την Ηγουμενίτσα Θεσπρωτίας με σκοπούς όπως αναφέρονται
αναλυτικότερα πιο κάτω:
Άρθρο 2
Σκοποί του Συλλόγου είναι:
1. Η συμβολή στην αγωγή και την εκπαίδευση των μαθητών.
2. Η προαγωγή και ανάπτυξη της παιδείας ώστε να είναι προσαρμοσμένη στα
σύγχρονα πλαίσια της επιστήμης, των γραμμάτων και των τεχνών.
3. Η προώθηση και ανάπτυξη του σχολικού αθλητισμού.
4. Η εξυγίανση και ο εκσυγχρονισμός της παιδείας σύμφωνα με τα δεδομένα της
σύγχρονης παιδαγωγικής επιστήμης.
5. Η πλήρης εφαρμογή της δωρεάν παιδείας.
6. Η βελτίωση των όρων φοίτησης και διαβίωσης των μαθητών σε διδακτήρια
σύγχρονα, άνετα και υγιεινά.
7. Ο εξοπλισμός του σχολείου με σύγχρονα εποπτικά μέσα διδασκαλίας
8. Η ίδρυση βιβλιοθηκών, αναγνωστήριων, εργαστηρίων και γυμναστηρίων.
9. Η ηθική συμπαράσταση στους εκπαιδευτικούς λειτουργούς για την ενίσχυση του
έργου

τους,

την

καλή,

απρόσκοπτη

και

αδέσμευτη

άσκηση

του

λειτουργήματος των.
10. Η ηθική συμπαράσταση στους μαθητές για την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας
τους και της ευγενικής άμιλλας για μάθηση και εργασία.
11. Η καλή υγεία των μαθητών και η ύπαρξη καλών όρων υγιεινής στο σχολείο.
12. Η συστηματική και επιστημονική εκπαίδευση και αγωγή των μαθητών πάνω
στις αρχές της δημοκρατικής εκπαίδευσης και του ανθρωπισμού.
13. Συνεργασία με τις μαθητικές κοινότητες και τον σύλλογο των δασκάλων για την
επίλυση των προβλημάτων τους.
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14.Η ηθική και υλική συμπαράσταση σε μαθητές του σχολείου μας, τέκνα
αναξιοπαθούντων οικογενειών.
15. Η ηθική στήριξη των μαθητών με ειδικές ανάγκες που φοιτούν στο σχολείο μας
καθώς και των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες.
16.Η συγκρότηση αυτόνομων συλλογικών μονάδων (ΑΣΜΑ) κατά τάξη που
συμβάλλουν στην αγωγή των μαθητών και στην επιμόρφωση των γονέων.
Άρθρο 3
Μέσα για την επίτευξη των σκοπών αυτών είναι:
1. Η ανάπτυξη στενής συνεργασίας μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών, μαθητικών
κοινοτήτων και σχολικής επιτροπής.
2. Η διαφώτιση των γονέων για την συνειδητοποίηση των σκοπών του συλλόγου.
3. Η συνεργασία με άλλους συλλόγους και σωματεία με παρόμοιους σκοπούς.
4. Η συμμετοχή και συνεργασία του συλλόγου με την ένωση γονέων των
συλλόγων των μαθητών των σχολείων και του δήμου Ξυλοκάστρου, με την
ομοσπονδία των συλλόγων γονέων των μαθητών των σχολείων νομού
Κορινθίας και με την ανώτατη συνομοσπονδία συλλόγων γονέων των
μαθητών των σχολείων της Ελλάδας.
5. Η

οργάνωση

διαλέξεων,

ομιλιών,

εορτών,

εκθέσεων,

συγκεντρώσεων,

εκδρομών, ψυχαγωγικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.
6. Οι παραστάσεις και η υποβολή υπομνημάτων προς τους αρμοδίους για την
ενημέρωσή τους και για την προώθηση και επίλυση προβλημάτων που
σχετίζονται με διδακτηριακά και εκπαιδευτικά προβλήματα του σχολείου μας.
7. Η συγκρότηση επιτροπών δραστηριότητας από διάφορα μέλη του συλλόγου.
8. Κάθε άλλη ενέργεια και δραστηριότητα που θα αποβλέπει στην επίτευξη των
σκοπών του συλλόγου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Μέλη του συλλόγου – δικαιώματα – υποχρεώσεις
Άρθρο 4ο
Ως τακτικά μέλη του συλλόγου εγγράφονται αυτοδίκαια οι γονείς των μαθητών
που φοιτούν στο 1ο Δημοτικό σχολείο Ηγουμενίτσας, με εξαίρεση όσους δεν
αποδέχονται – ύστερα από έγγραφη δήλωσή τους – τους σκοπούς του
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συλλόγου. Στην έννοια γονείς περιλαμβάνονται και οι επίτροποι και οι νόμιμα
διορισμένοι αντιπρόσωποί τους.
Η εκπροσώπηση των γονέων μέσω άλλου προσώπου επιτρέπεται μόνο
κατόπιν

έγγραφης,

νομίμως

επικυρωμένης,

εξουσιοδότησης

ή

συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.
Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται όσοι πρόσφεραν εξαιρετικές ηθικές ή υλικές
υπηρεσίες στο 1ο δημοτικό σχολείο Ηγουμενίτσας μετά από αιτιολογημένη
απόφαση της γενικής συνέλευσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Πόροι του συλλόγου
Άρθρο 5ο
Πόροι του συλλόγου είναι:
1. Η ετήσια συνδρομή των μελών του που ορίζεται σε 10 ευρώ ετησίως. Το ποσό
αυτό δύναται να αυξομειωθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Εισπράξεις και εισφορές από διάφορες εκδηλώσεις όπως: εκδρομές, χορούς,
λαχειοφόρους αγορές κ.τ.λ, που οργανώνει ο σύλλογος
3. Δωρεές και κληροδοτήματα διαφόρων φυσικών και νομικών προσώων προς
το σύλλογο
4. Έκτακτες εισφορές σε περιπτώσεις μεγάλης ανάγκης όπως ορίζονται από το
Διοικητικό Συμβούλιο ή την Γενική Συνέλευση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Εκλογικό σύστημα ανάδειξης οργάνων του συλλόγου
Άρθρο 6ο
1. Οι εκλογές για ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου, της ελεγκτικής επιτροπής,
του εκπροσώπου του συλλόγου

για

την σχολική επιτροπή και των

εκπροσώπων του συλλόγου για την ένωση γονέων των μαθητών του 1ου
σχολείου του Δήμου Ηγουμενίτσας διεξάγονται ταυτόχρονα και ανά διετία,
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καθόσον η θητεία των εκλεγέντων σε οποιοδήποτε από τα ανωτέρω όργανα
είναι διετής.
2. Στις εκλογές για την ανάδειξη μελών στα όργανα της παραγράφου 1 του
παρόντος

άρθρου

μπορούν

να

υπάρχουν

ψηφοδέλτια

συνδυασμών,

ψηφοδέλτια χωριστών (μεμονωμένων) υποψηφίων ή και ενιαίο ψηφοδέλτιο
3. Στα ψηφοδέλτια των συνδυασμών ή του ενιαίου ψηφοδελτίου καταχωρούνται
κατά σειρά: α) οι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο, β) οι υποψήφιου για
την ελεγκτική επιτροπή, γ) οι υποψήφιου εκπρόσωποι για την σχολική επιτροπή
και δ) οι υποψήφιοι εκπρόσωποι για την ένωση γονέων
4. Δικαίωμα υποψηφιότητας σε οποιοδήποτε όργανο της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου έχουν όλοι ανεξαίρετα οι γονείς των μαθητών, που φοιτούν
στο 5ο δημοτικό σχολείο Ηγουμενίτσας, καθώς και οι επίτροποι και οι νόμιμα
διορισμένοι αντιπρόσωποί τους. Την υποψηφιότητά τους μπορούν να την
καταθέσουν ακόμη και την στιγμή έναρξης των εργασιών της γενικής
συνέλευσης, ρυθμίζοντας τυχόν υποχρεώσεις τους
5. Ο σύλλογος διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο και δυο
αναπληρωματικά μέλη το οποίο εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία και με το
σύστημα της απλής αναλογικής. Στην εκλογή για διοικητικό Συμβούλιο πρέπει
να πάρουν μέρος γονείς που εκπροσωπούν (αδιάφορα αν ψηφίζουν και οι
δύο γονείς ενός μαθητή ή μόνο ένας) το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των
μαθητών του σχολείου.
6. Οι έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου, κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών
και των χωριστών υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Ήτοι 1)
το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του
Διοικητικού Συμβουλίου. Το πηλίκο της διαίρεσης αυτής παραλειπόμενου του
κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει
τόσες έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο
στον

αριθμό

των

εγκύρων

ψηφοδελτίων

που

έλαβε.

2)

Χωριστός

(μεμονωμένος) υποψήφιος που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων
από το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μια έδρα στο όργανο, για το οποίο έχει
θέσει

υποψηφιότητα.

3)

Συνδυασμός

που

περιλαμβάνει

υποψήφιους

λιγότερους από τις έδρες που του αναλογούν καταλαμβάνει τόσες έδρες, όσοι
είναι οι υποψήφιοί του. 4) Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και δεν καλύπτονται
σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγουμένων εδαφίων κατανέμονται από μία
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στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα και
οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το ένα τρίτο
(1/3) του εκλογικού μέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό
μέτρο. 5) Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και μετά την εφαρμογή του
προηγούμενου εδαφίου κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών, που έχουν το
μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων, από μία έδρα. Σε περίπτωση ισοδυναμίας
γίνεται κλήρωση ενώπιον της επιτροπής, που είναι υπεύθυνη για την διεξαγωγή
των εκλογών.
Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι όλοι μεμονωμένα πρόσωπα και όχι
συνδυασμοί, η ανάδειξη γίνεται με την πλειοψηφία των ψήφων.
7. Όταν στις εκλογές για ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, ελεγκτικής επιτροπής,
και εκπροσώπου του συλλόγου για την σχολική επιτροπή κατέλθουν πλείονες
του ενός συνδυασμοί κάθε ψηφοφόρος μπορεί να θέσει μέχρι και πέντε (5)
σταυρούς προτίμησης στους υποψηφίους για το Διοικητικό Συμβούλιο, μέχρι
τρεις (3) σταυρούς προτίμησης στους υποψηφίους για την Ελεγκτική επιτροπή
και μονάχα ένα (1) σταυρό προτίμησης στους υποψηφίους εκπρόσωπους για
τη Σχολική Επιτροπή, καθόσον ο Σύλλογος – βάσει του νόμου – εκπροσωπείται
στη Σχολική Επιτροπή μόνο με ένα εκπρόσωπο.
8. Αν στις εκλογές για εκπροσώπους στην Ένωση Γονέων – στις οποίες πρέπει να
συμμετέχουν γονείς που να εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των
μαθητών – εκπροσωπούνται από γονείς τριάντα (30) μαθητές, εκλέγεται ένας
εκπρόσωπος. Ο αριθμός αυτός αυξάνεται κατά ένα ανά τριάντα μαθητές
επιπλέον κ.ο.κ. Ο τελικός αριθμός προκύπτει από το πηλίκο του αριθμού των
μαθητών που εκπροσωπούνται από γονείς που παίρνουν μέρος στην
ψηφοφορία

δια

του

αριθμού

τριάντα

(30).

Δεκαδικά

μέχρι

το

0,5

(συμπεριλαμβανομένου και πάνω λαμβάνεται υπόψη η αμέσως επόμενη
ακέραια μονάδα.
9. Σε περίπτωση που οι εκλογές γίνουν με ενιαίο ψηφοδέλτιο κάθε ψηφοφόρος
μπορεί να επιλέξει μέχρι το 40% των εκλεγομένων και οι έδρες του Διοικητικού
Συμβουλίου κατανέμονται με βάση των αριθμό των σταυρών που έλαβε κάθε
υποψήφιος. Εφόσον το 40% των εκλεγομένων αντιστοιχεί σε δεκαδικό αριθμό
από 0,5 και άνω στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη μονάδα. Επομένως
– στη περίπτωση αυτή και λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι το
Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας είναι πενταμελές και τριμελής η
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Ελεγκτική Επιτροπή – κάθε ψηφοφόρος μπορεί να σταυροδοτήσει μέχρι και δύο
(2) από τους υποψηφίους για το Διοικητικό Συμβούλιο και μόνο ένα (1) από
τους υποψηφίους για την Ελεγκτική Επιτροπή, τη Σχολική Επιτροπή και την
Ένωση Γονέων.
10. Η θητεία των γονέων των μαθητών του σχολείου που συμμετέχουν στα
ανωτέρω όργανα (Διοικητικό Συμβούλιο, Ελεγκτική Επιτροπή, Σχολική Επιτροπή,
Ένωση Γονέων) λήγει αυτοδικαίως στην περίπτωση που τα τέκνα δεν φοιτούν
πλέον στο Σχολείο. Οι δε θέσεις που μένουν κενές καλύπτονται από τα
αναπληρωματικά μέλη με βάση τη σειρά εκλογής τους κατά τις αρχαιρεσίες.
Άρθρο 7ο
1. Το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο σε δέκα (10) μέρες το αργότερο από την
ημέρα της εκλογής του συνέρχεται και εκλέγει, με μυστική ψηφοφορία,
ανάμεσα στα μέλη του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα
και τον Ταμία. Σε περίπτωση που δυο ή περισσότερα μέλη ισοψηφούν
θεωρείται ότι εκλέγεται εκείνο που πήρε περισσότερους ψήφους κατά τις
αρχαιρεσίες, παραλαμβάνει επίσης με πρακτικό την διοίκηση από το
απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο. Στην περίπτωση όμως, κατά την οποία οι
εκλογές έχουν διεξαχθεί με ενιαίο ψηφοδέλτιο, οι θέσεις του διοικητικού
συμβουλίου κατανέμονται με βάση τον αριθμό των ψήφων που έλαβε κάθε
υποψήφιος.
2. Ευθύς μετά τη συγκρότησή του το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου
ανακοινώνει εγγράφως στο Διευθυντή του Σχολείου τα αποτελέσματα των
εκλογών. Η ανακοίνωση πρέπει να συνοδεύεται από επικυρωμένο απόσπασμα
των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, στο οποίο αναφέρονται τα ονόματα
αυτών που ψήφισαν και αυτών που έχουν εκλεγεί ως εκπρόσωποι στα
αντίστοιχα

όργανα

(Διοικητικό

Συμβούλιο,

Ελεγκτική

Επιτροπή,

Σχολική

Επιτροπή, Ένωση Γονέων).
Άρθρο 8ο
Τα μέλη του Συλλόγου έχουν τα παρακάτω δικαιώματα και υποχρεώσεις:
1. Να καταβάλουν τις συνδρομές τους.
2. Να απέχουν από κάθε ενέργεια που στρέφεται εναντίον των πραγματικών
συμφερόντων του Συλλόγου.

6

3. Να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής
Συνέλευσης και με τα άρθρα του καταστατικού αυτού.
4. Να παίρνουν μέρος, εκφράζοντας τη γνώμη τους, στις Γενικές Συνελεύσεις και
στις άλλες εκδηλώσεις ή συγκεντρώσεις του Συλλόγου.
5. Να εκλέγουν και να εκλέγονται στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην Ελεγκτική
Επιτροπή καθώς και ως εκπρόσωπο στη Σχολική Επιτροπή και στην Ένωση
Γονέων.
6. Να προτείνουν θέματα για συζήτηση στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίζουν
όταν υπάρχει θέμα ψηφοφορίας.
Άρθρο 9ο
Μέλος που δεν καταβάλει αδικαιολόγητα τη συνδρομή ενός έτους διαγράφεται
από το Σύλλογο, αν όμως καταβάλει μετέπειτα τη συνδρομή του γίνεται και πάλι
μέλος χωρίς άλλες διατυπώσεις
Άρθρο 10ο
Μέλος του Συλλόγου διαγράφεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μετά
από

απόφαση

του

Διοικητικού

Συμβουλίου

όταν:

α)

παραβαίνει

το

καταστατικό, β) με ενέργειές του αντιδρά με οποιοδήποτε τρόπο στην επίτευξη
των σκοπών του Συλλόγου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Έργα Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο 11ο
Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα και έκτακτα
όταν το θεωρήσει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή δύο μέλη του.
Β) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία με παρόντα τρία (3)
τουλάχιστον μέλη του, οι δε αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία των
παρόντων μελών. Αν υπάρχει ισοψηφία μετρά διπλή η ψήφος του Προέδρου
Γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο συζητά και παίρνει αποφάσεις για κάθε θέμα σχετικό
με τους σκοπούς του Συλλόγου, εκτός εκείνων των θεμάτων που ρητά ανήκουν
στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
Δ)

Τα

μέλη

του

Διοικητικού

Συμβουλίου,

που

δεν

θα

προσέλθουν

αδικαιολόγητα σε τέσσερις συνεχείς συνεδριάσεις χάνουν το αξίωμά τους.
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Ε) Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
δωρεάν.
ΣΤ) Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παίρνει μέρος και ο
διευθυντής του 1ουΔημοτικού Σχολείου Ηγουμενίτσας ή άλλο μέλος του
διδακτικού προσωπικού του ίδιου Σχολείου, που καλείται – όταν θεωρηθεί
σκόπιμη η παρουσία του – για ενημέρωση του Συλλόγου.
Ζ) Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανοιχτές, δηλαδή μπορεί
να τις παρακολουθήσει οποιοδήποτε μέλος του Συλλόγου. Δικαίωμα λόγου έχει
μόνο αν του το επιτρέψουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
Καθήκοντα μελών Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο 12ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί και διευθύνει τις τακτικές και
έκτακτες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέτει σε ψηφοφορία τα
ζητούμενα θέματα, επιβλέπει και συντονίζει τις διάφορες επιτροπές, υπογράφει
κάθε έγγραφο του Συλλόγου, αντιπροσωπεύει αυτόν ενώπιον πάσης Αρχής
και Δικαστηρίου και γενικά φροντίζει για την εκπλήρωση των σκοπών του
Συλλόγου και το συντονισμό της δράσης του.
Άρθρο 13ο
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν
εμποδίζεται ο τελευταίος από κάποιο λόγο ή απουσιάζει και συνεργάζεται με
αυτόν για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των
Γενικών Συνελεύσεων.
Άρθρο 14ο
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου κρατάει τα πρακτικά των
συνεδριάσεων, τη σφραγίδα, το μητρώο μελών, την αλληλογραφία και όλο το
αρχείο του Συλλόγου συνυπογράφοντας κάθε έγγραφο μαζί με τον Πρόεδρο.
Όταν απουσιάζει αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο.
Άρθρο 15ο
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ΤΑΜΙΑΣ
Ο ταμίας ενεργεί τις κάθε είδους εισπράξεις του Συλλόγου με διπλότυπες
αποδείξεις καθώς και τις πληρωμές, οι οποίες προηγούμενα πρέπει μα
εγκριθούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης τηρεί το βιβλίο
ταμείου και καταθέτει τα χρήματα του Συλλόγου σε ένα των υποκαταστημάτων
των τραπεζών Εθνικής, Alpha bank Πειραιώς, Eurobank-Ergasias ή και στο
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, αφού κρατήσει στα χέρια ποσό μέχρι και 500 ευρώ
για την αντιμετώπιση άμεσων αναγκών του Συλλόγου.
Άρθρο 16ο
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Α) Ανώτατο όργανο του Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση των μελών του.
Β) Τακτική Γενική Συνέλευση γίνεται μια φορά το χρόνο.
Γ) Στη Γενική Συνέλευση καθορίζονται οι γενικές κατευθύνσεις για τις
δραστηριότητες του Συλλόγου και γίνεται απολογισμός του έργου του
Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και ο οικονομικός απολογισμός και διαβάζεται
η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής. Επίσης γίνεται έλεγχος και κριτική των
πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.
Δ) Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις γίνονται όταν το Διοικητικό Συμβούλιο το
θεωρήσει αναγκαίο ή το ζητήσει με αίτηση του το ½ από τα ταμειακώς εντάξει
μέλη του Συλλόγου
Ε) Στις Γενικές Συνελεύσεις δεν καλούνται μόνο τα εγγεγραμμένα μέλη αλλά όλοι
οι γονείς των μαθητών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ηγουμενίτσας, οι οποίοι
ακόμα και τη στιγμή έναρξης των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης
ρυθμίζοντας τυχών υποχρεώσεις τους, μετέχουν στις εργασίες της και
μπορούν να είναι και υποψήφιοι για τα όργανα του Συλλόγου.
ΣΤ) Δεν είναι υποχρεωτική η παρουσία Δικαστικού αντιπροσώπου στις
εργασίες της Γενικής Συνέλευσης καθώς και κατά τη διενέργεια εκλογών για
ανάδειξη μελών στα όργανα του Συλλόγου (Διοικητικό Συμβούλιο, Ελεγκτική
Επιτροπή, Σχολική Επιτροπή, Ένωση Γονέων).
Ζ) Στις Γενικές Συνελεύσεις (τακτικές, έκτακτες και καταστατικές) προεδρεύει ο
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.
Η) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καλέσει στις Γενικές Συνελεύσεις των
μελών του Συλλόγου (τακτικές, έκτακτες και καταστατικές) το Διευθυντή του
1ου Δημοτικού Σχολείου Ηγουμενίτσα ή κάποιον από τους δασκάλους που
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υπηρετούν σε αυτό το Σχολείο και να ζητήσει την συνδρομή του για
οποιοδήποτε διαδικαστικό θέμα προκύψει κατά τη διάρκεια των εργασιών των
Γενικών Συνελεύσεων. Η παρουσία του πρέπει να τύχει της έγκρισης της Γενικής
Συνέλευσης, στην αρχή των εργασιών της, με ανάταση του χεριού των μελών
της.
Άρθρο 17ο
Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με έγγραφη πρόσκληση, που απευθύνει το
Διοικητικό Συμβούλιο δέκα (10) ημέρες πριν τη σύγκλισή της. Στη πρόσκληση
αναγράφονται η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος στον οποίο θα λάβουν χώρα
οι εργασίες της, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Θέματα εκτός
ημερήσιας διάταξης συζητούνται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Άρθρο 18ο
1. Η Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία όταν από τα ταμειακώς
εντάξει μέλη της είναι παρόντα το ½ και ένα επιπλέον
2. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η απαρτία αυτή, γίνεται δεύτερη Γενική
Συνέλευση επτά (7) ημέρες μετά την πρώτη στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα με τα
ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης. Η δεύτερη αυτή Γενική Συνέλευση έχει απαρτία,
όσα μέλη κι αν είναι παρόντα.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με πλειοψηφία του ½ και
ενός ακόμη από τα παρόντα μέλη του Συλλόγου.
Άρθρο 19ο
Οι αποφάσεις για όλα τα θέματα παίρνονται με ανάταση του χεριού εκτός από
τα προσωπικά ζητήματα μελών που η ψηφοφορία για οιαδήποτε απόφαση
πρέπει να είναι μυστική.
Άρθρο 20ο
Διαδικασία ψηφοφορίας – ανακήρυξη υποψηφίων – αποτελέσματα εκλογών
1. Η ψηφοφορία για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων
στα ανώτερα όργανα (Σχολική επιτροπή, Ένωση Γονέων) είναι μυστική.
2. Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης πριν από την έναρξη των σχετικών εργασιών
εκλέγουν με ανάταση του χεριού τριμελή εφορευτική επιτροπή (Πρόεδρο,
Γραμματέα-πρακτικογράφο και μέλος), που θα έχει την ευθύνη για την
διεξαγωγή της ψηφοφορίας, την καταμέτρηση των ψήφων, την κατανομή των
εδρών και τη σύνταξη των σχετικών πρακτικών ανάδειξης των εκλεγέντων.
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3. Α) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία σύμφωνα με τα όσα ορίζει το
άρθρο 18, εδάφιο α του παρόντος καταστατικού. Β)Κατά την ψηφοφορία
όμως πρέπει να ψηφίσουν γονείς, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα
τρίτο (1/3) των μαθητών του σχολείου. Γ) Οι γονείς έχουν μια ψήφο ο καθένας
ανεξάρτητα

από

πόσα

παιδιά

εκπροσωπούν.

Δ)

Οι

εκλογές

επαναλαμβάνονται μέχρι δύο (2) φορές με τις ίδιες προϋποθέσεις του εδαφίου
β της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, εφόσον δεν ψηφίσουν γονείς
που εκπροσωπούν το ως άνω ποσοστό των μαθητών. Ε) Στην περίπτωση που
δεν επιτυγχάνεται και μετά την τρίτη επανάληψη των εκλογών η εκπροσώπηση
του ενός τρίτου (1/3) των μαθητών του σχολείου, το Διοικητικό Συμβούλιο του
Συλλόγου θεωρείται ότι εκλέγεται νόμιμα, αλλά δεν συμμετέχει στη Σχολική
Επιτροπή ,στο Σχολικό Συμβούλιο, και δεν εκπροσωπείται στην Ένωση Γονέων.
Στην τελευταία αυτή περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μπορεί
να αποφασίσει την επανακήρυξη εκλογών για την επίτευξη των προϋποθέσεων
απαρτίας του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής.
4. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας η εφορευτική επιτροπή προβαίνει στην
καταμέτρηση των έγκυρων ψηφοδελτίων και αναδεικνύει τους εκλεγέντες
εφαρμόζοντας επακριβώς το άρθρο 6 του παρόντος καταστατικού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 21ο
Στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται και
τριμελής Ελεγκτική Επιτροπή. Ο τρόπος και η διαδικασία εκλογής είναι ο ίδιος με
αυτόν του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Ελεγκτική Επιτροπή ενημερώνεται για τις
πράξεις και τις ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου, ελέγχει την διαχείριση του
ταμείου και υποβάλλει με γραπτή έκθεση της, που καταχωρείται στο βιβλίο της
Ελεγκτικής Επιτροπής, στη Γενική συνέλευση τα πορίσματα της και αφού
προηγούμενα θέσει υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τις εκθέσεις της.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
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Άρθρο 22ο
Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα που γράφει κυκλικά «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ
ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΊΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» και στη μέση τη
χρονολογία ίδρυσής του.
Άρθρο 23ο
Α) Τροποποίηση του καταστατικού και διάλυση του Συλλόγου γίνεται όπως και
όταν ο νόμος το ορίζει, ύστερα από απόφαση τακτικής ή έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης και με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων
μελών. Τα παρόντα μέλη δεν μπορεί να είναι λιγότερα των δύο τρίτων (2/3) των
ταμειακώς τακτοποιημένων μελών του Συλλόγου.
Β) Αν ο Σύλλογος διαλυθεί η περιουσία του περιέρχεται στο 1ο Δημοτικό
Σχολείο Ηγουμενίτσας.

Άρθρο 24ο
Ο Σύλλογος αποτελεί μέλος της Ένωσης Γονέων των Μαθητών των Σχολείων
του Δήμου Ηγουμενίτσας, της Ομοσπονδίας Συλλόγων των Μαθητών των
Σχολείων του Νομού Θεσπρωτίας και της Ανώτατης Συνομοσπονδίας
Συλλόγων των Μαθητών Ελλάδας.
Άρθρο 25ο
Το παρόν καταστατικό διαβάστηκε και ψηφίστηκε ομόφωνα από τα μέλη του
Συλλόγου άρθρο προς άρθρο και στο σύνολό του κατά την καταστατική
συνέλευση του Συλλόγου, που πραγματοποιήθηκε την 4-11-2017.

12

