
τΩΝ MAΘHτP|ΩΝ α lιiAΘHτΩΝ
τoY |Δloτ|κoγ ryMΝAΣ oγ κA|^γκE|oγτHΣ

κAτAΣτAτ|xo ΣYMoΙQ!lQl9!ρ!{4l!BΑεM9!Qη

E^^HΝoΓA^^ |tlΣ ΣΧoΛHΣ,AΓ|oΣ !r]ΣNΦ υ

ηdi]rs .

τo σωuατειo uε την επωνυμια (ΣYMoroΣ TοΝεοΝ KA] κHΔεlvoNΩN τΩN MAΘHτP|οΝ

τοY iMΝAΣ16γ κA|^γκε oYτHΣ εΛ^HΝolAΛΛlΧHΣ ΣxoΛNΣ (AΓ|oΣ ΩΣHΦ), μ. εδρατo

Hοdaειο AπιKtiζ, εγκριΘ.Woξ δια τηξ υπ,αριθμjv 44ο11979 αποΦασεωξ τοU

lολυrλoJ( noωtoδικεioυ Aθηνιilν (αι χrdχωρηΘεηοξ αo βιβλιο αναγνωρισμενων

σωματειων με α6ξoπα αpιΘμ6 3541/ 13 6 t979' μετovoμdζεταιdε:
(ΣiMoΓoΣ roΝΕΩΝ κA| κHΔEMoΝΩΝ τοΝ MAΘ|IτP|ΩN κAl lMAΘHτoN τoY |Δ Ωτ|κoY

πMΝAΣ|ογ κA| 
^γκεloγ 

τHΣ E^^HΝorAM|κHΣ ΣxoΛHΣ (AΓοΣ οΣHΦ, τHΣ

ιNΠAΔr. l H) r|ρΦ o||AΣ lP4rΛι o' .,l an|l -)- !, iδoσ,oqοdrl, ο An,ι;,

AρΘρo3.

MΕΣA ΠA τ}lΝ EΠιτEYΞ|I τoΝ ΣκonοΝ

Για τnν εRπληρωοη rων σκ.π6ν τoυ, ο Συλλoγοξ αvαλαμβliνει πρωτoβo!λGξ (αι

οργανωνει ποι(α.ζ δρ{iσε('
ενδεικικn αvαΦ.ρoηαι η oργdινωση (αι η πραγματoποiηοη διαλiξεων, επιαημοναιi,ν

ανακοιvωσεωv, η επιμdρΦωοn των γοv.ωv kαι κηδεμoνωv Rαι η 6ρααηριοπoiηο'i τoυξ

για την εΛιτευξη των σ(οπιi,ν τοU συλλ6γoυ' η oργdινωση εκδρομd]ν, εoρτΦν' λoιπωv

;κδηλωσεων, Xαθδζ kαι dιλ-λεξ δραrηρι6τητεξ' 6Ιωζ μαζκ6ζ .Φ06ιασμ6ζ βιβλiων xαι

6ιλ\ων μ.σων πoυ εiναι αrαραιτητα yια την επαiδεUση και τη οUμμετoχ'i τωv μαΘητ6ν

αιξ ποαa.ζ σΙoλ(.ζ δρασrηριoτητεξ, με αοχο Iην εξασΦljnιση αο μiτρο τoU δυνατοn

χαμηλδτερoυ κιjrοU( (αι Ιaπα οε συνεργασiα με τη ΔιεUΘUνoη ΙηζΣχοληζ

Αρ0ρo2.

\ ιxono:

iλ, .ua,- ει;ι η dυvθνωση, {αι η συνεργασiα dλων τωv γoν.ωv ιαι
λ| τω' uαoητ;' τoU ιδιωiι(oJ ιυμνασioυ Χαt ΛUXειοU, tηζ o"ληνογαiλικiζ

"Atιo( |ιd'1Φ 'η\,ιrσ'.'U' 
(4 η,ρ,Φ.o,ιoζ aρσJι:ο' Δ', ι, , ωdJ αn6

,ο, oUυο/.o !o ι. ρtο.]v }lα '- ,}\i,- 
' 
, Γοoβo1- .σι ,ηJ, rιλ! oΓ 61, v ,ωJ

μ{iτων πou αΦοροrjν τoυζ μαΘητiζ lυμνασιοU χαι 
^UκειοU 

τηζ Eλληνoγα}.λαiζ
(Δγιοζ rωσ'iΦ,, τηq εκπαιδευτι('iξ περιΦ€ρειdζ NραχiειοU Aπικ'iζ, την υλιKη,

αι πνεUματιXi εξnΦωση των μαθητων, τηv Ιροαγωγli χαι ανιiπUξη τηζ παιδειαζ

/Ιρoνα πλαiσια τηξ επια|iμηξτωvγραμμliτων χαι των rεtνων' την πρoδΘηση (αι

ξ; του αθλητιoμoυ, τη β.λτιωση και εκσUγxρoνισμΙ' tων 6ρων και μ.σων
ιdζ ιαι τωv σχoλικdrν πιριακιiν εγ{αταηdσεων, τη δημιouργiα (αΛUτερων

ιnν σπουδiζ δρασιηριoτliτων και ψUχαγωγιαξ, rηv προπαdια τηζ Uγειαξ των

Jν και την παρoΙ'i σUμπαραααoηζ σε αναξιοπαθοnπεξ 'i γενι(a σε παιδι'i τοU

ι πoU.xouνανliγ(η βο'iθ&αξ, ειτε με δικiξτοUζ.ν.ργEιεζ, ειτε σε oυvεργαoιαμε

Θυνση rοU σioλεiou,τo διδακι(6 προdωπιX6 και με idθε αρμ.διο



oι δρiσειζ τoU Σuu6γou ειτε με 'iμεσo 
τρ6πo, ειrε δια τηζ εξασαjλισηζ εσιiδωY Θα

οπoβλdπoJν αηv πραγμαoπoiηoΓ .ων oιoπ'nv 
'oU, 

oε οUνενν6ηοη ια' oε ouνrρναdiα
με τη διοιιηdη τηζ Σxoλiζ, ενισχiowαq τη δUνπ6τητα τηξ τελευταιαq vα πρoσΦερειτιζ
μgγιrεζ δUνατ.ξ UπηρεoGζ fiιζ εγγεγραμμ.νεζ μαΘiτριεζ αoυζ εyγεγραμμ.νouζ
μαθητdζ και αιζ oικoγ.vειAξ τouξ.

οι δαiσειξ τoU Συλi6γoυ oργαvωνowαι σε σUνεwδηση με τη ΔιεnΘυwη τηζ Σxολlζ Rαι
υλoπoιouwαι με τρ6πo πoU να μην διαEρdodεται η oμαλ1λειΦυpγιατηζΣχoλ]iζ'

ο ΣiΜoνoξ δεv εμΙa.xεται κoΘ, oΦνδiτoτε τρ6πο Φo ε(παιδεUτι(6 rρ6γραμμα τηζ
Σxoλia onιε σε oργανωτιiiζ Φ,σεωζ Θ.μαα πoυ αΦoρo!ν αη λειτouργiα, αη Διoιxηση
(α' rο πρoσωπα6 toυ |διΦτιron Γυμνασιoυ και ΛUκεioU τηζ ελληνoγdnιriζ Σxολiζ
(Avιo( ωσiΦ,, τηζ εrαιδευικι1ζ EρΦερειαq HρακλειoU Aπιk'iζ'
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Mε^H

Mdλη τoU Συλλ6γoυ cΙouν δικαιωμα να γιvoυν 6λoι oι γoνεΙζ 4 ηδεμι'νεζ των μαΘητιiν
και των μαθητριiJν τoυ 6ιωταoi Γυμνασωu ιαι 

^υιειoU 
τηζ Eλληνoγα ιx'iξ ΣxΘλ4ζ

(Aγιoζ |ωσiΦD, τηζ ε(παιδευια|iζ περιΦiρειαζ Nρα{λειου Aπικ|iζ, oι oπoioι .xouν τιζ
πρoιjπoΘiσειζ πoυ απαιτo.Wαι για τη οuμμετoxη roυζ αο Σ.λ-λογο, οnμΦωνα με τoυζ
ελληνιιοιζ ν6μoUζ και οι oπoιoι δηλιnνouν 6τι απoδθxowαι αvεπιΦ',λαrα τ( διατdξειξ
τοU κατααrικoi αUτoι] καιτιζ ν6μιμεζ απoαioειζ των Ιενικιitv ΣUνελεloεωvτων μελd'ν

H εγγραΦ!i μ.λοUζ αο Σnλnoγo για idθε σχoλικιi .τoa γινεται Xατd τη διdρκεια τou
ε(dαoτε σxoλικon.τouζ, μη'i απ6.γγραΦη αιτησ|i τoU, ταUτdxρovα μετηv καταβoλi τηξ

ιr αiτηση εyγραΦiζ κiΘε μiλoυζ, πρiπει να ειναι ενUπ6γραΦη και νo trρ'λαμβ'iνει
(Φ,ελ6αιΦο το ονoματεnιnνυμ6 του με τo παtριiνυμo 6πωξ αUτli αvαγρdΦοrαι Φην
ασUvoμικ|i ταυτ6τητα τoU li αο διαβπ|iριj τoU, τα αWiαoιΙα roιΙεια των
.γγεγραμμενων τ€αων τoυ αo rυμνασιo 6/rαι ro 

^,cιo 
iηζ ελληvoγαλιiιiζ Σχoλ]iξ

(Aγιoq |ωσiΦ), καΘωζ Xαι αoιxεiατoυ πoυ να εξασΦαλιΦUν την aμεdη επι(oιvωνια με
τo Σ!}.λoγo, 6πωζ τηMΦωvo @ιταΙυδρoμιX|i i ηλεrρoνικ|i διεnΘUνση'

τα πdσηζ Φοdεωζ αoιxεια ιων μελων πoU διατηρoυrαι αα αρΙεια τoU ΣUλλdvou,
αrιμετωπiζoηαι απ6 τα μEλη τoυ ΔΣ' τoυ Συλ,λ6γoU ωζ πpoσωπικd δεδoμ.να καιγιo την
κοινοπoiησ|i τοUζ πρoξ oπoιοvδiπoτε τριτo @ι για oπoιοδiπoτε σxoπd, απαιτειται η
εvγραΦη .vιριoη τoU κdΘε μθλoυζ.

H κrαβoλη riσιαζ σUvδρoμ'iζ oρiζπαι με απ6Φαση τηζ Γενι(iζ ΣUν.λευσηζ, τo ποσo δε
.nζ ετ'idιαq oυνδρoμ|iζ καΘoρiζεται καιαvαπρoσαρμ6ζεται εiτε με απoΦαση τηq Γενιt'iξ
ΣUvθλεUσηξ, εiτε με α16Φαση τoυ Διοικητικoυ Συμβoυλiou H κrαβαλ6μενη ετ|iσια
σUνδρoμli των μελ6ντοU ΣUλn6γoυ, αΦoρdΦην εκliαoτε τρθΙouσα σxoλικ'i περiοδo και
σεκιiθεπεριπωσηoλoκληρdlνξταιμετoπiραζrηζσυγκεκριμθνηξσxoλικiξπερι6δoυ,

τα εxλεγμ.να μ.λη πoU μετiχouν αο Διoικητικ6 ΣUμβoυλιo και αην Eλεγfιιi επιτρoπη
τoυ ΣUi"λdγou, διατηρorjvτην tδιδτητ& iουζ, μθχριτην ανiδε(η ν.ων μελ{i]v Διoιiητι(oυ
Σuμβouλioυ, d,μΦωvα με τn 6ιαδιxαοια noυ οριζεται rο παρdν κατααατιxo] με
εξαιρ.ση 6σα απ6 τα μ.λη, απωλ.οουν σε oπoιαδ'jποτε xρovικη αιyμ|i την ιδι6τnτατoU
μ.λoUξ τoυ Σuλ.λ6γοU, σι]μΦωvα με τουζ 6ρoUζ τoυ nαρ6ηοξ καταrαικo,, οπ6τε (αι



σUμμετoΙ|iζ τoUζ σα 6ργαvα του Συλλ6γoυ, παραδiδοrαζ Φo
τιζτρ.χoUσεζ υπoxρεωσειζτoυ ρ6λ0υ roν oπoιo Uπηρετoiσαν,

Eπιτιμα μ.λη μπoρoυν να αvακηρUΙΘoι]ν απ6 τη Γενιιi Συνξλεudη ιiτoμα τα oπoια

πρod.Φεραν κατa τo παρελΘ6ν i εξαioλouθoJν να πρoσΦ.ρoυν εξαιρΦι(.ζ υπηρεdιεζ

πρoζ τo ΣJMoγo li εργdσΘηκαν για τουζ σκoπoοζ τoυ ΣUli6γoι' τα επιτιμα μ.λη eΙouν

δααιωμα συμμπoχiζ dζ συζηniσειζ τηζ Γενιx'1ζ Συνdλεuσηζ ιαι τoυ Διoιιητικoυ
ΣυμβουλιoU lωριζνα εxouν δι(αιωμα ΦiΦου, (εκλθγειv καιε(λ.yεσΘαι"'
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Δ||G|οMAτA t(AI YnoxpεΙ1ΣειΣ τοΝ ME^ΙlΙ{

ταταμειαd εWiξει μΔλη iχοUν τo δι(αiωμα να μετixοUv πιξ συναW|iσαζπoυ αΦ0ρo6ν

αα ζηniματα τoυ ΣU}i6γoui να παiρνouv μ.ρoξ σιζ rενιGξ Συνελε0σειζ των μελων, να

ΦηΦιΦUν, να εκλ.γουν, να πρoτεινουν oτι6ι1noιε (ρινoυν πωζ dυWελειαην ειπλriρωση

των σκ0η6ντοU ΣUlιi6γoυ, με.γγραΦη πρ6τασ|i τoυζrtρoζτo Διoι{ητιrd Συμβο'jλιο.

τo Διοικητικ]5 Συμβo6λιo Uπoχρεo0ται να σUμπερλαμβdνει αηv ημερ'idια διιiταξη τηζ

εχnαoτε επ6μενηζταrιKiζ σUνεδριασiζτoU, ιdθε θ6μα πoυ rιθεται εγγρ{iΦωζ σε αυτ6

απ6 τα μ.λη ιου Xαινα απαWli εγγρaΦωζ, τo αργ6τερο 15 μθρεξ αn6 την σUζiτηoη τoυ

ΘiματoξσεεπiπεδοΔ'Σ',σδμΦωναμετησΙr(iαπ6ΦαοητoUΔ,Σ'

ολα τα μiλη τoυ Συλλδvo!, .xοUν υπoxρiωση να εργaζowαι για τηv πρoαyωγ'i ιων
oronUν ιοU ) Uλiιjγou }ο' να J^r' of ,tρtl Uouα' lo, οιοIοnζ ιοU

ταEλη θxouν διKαiωμα vα αποΙωρ|iσouν απlj το σuλλoγo' μE.γγραΦη αiτησ|i τoUξπροζ

τo ΔΙ, onotδiπoτε τo Θελiσουν

onoιοδηπoτε μ.λoξ παραβαωa ιξ διαταξειζ τoυ παρoπoζ ιαταΦπικo, i ενεργεi

ενdrια αoυζ σκoπouζ τoυ Συlλ5γοU .μπoδiζοWαζ rην εrελεση των απoΦidεων τηζ

Διoικηοηζ αυτo0 και των οργιiνων τoU' με πρ6ταση του Δ,Σ, παραπ.μπεται ση Γενι(|i

Συν6λευση με nρ6ταση rριrι(ηζ διαγραΦ'iζ Xαι α.ρnσηζ δυvατ6τηταq επανεγγραΦηζ

H πον|i επιβωuπαι απ6 τη Γεuκ'i ΣυνiλεUοη με παpoυσiα τoυλdxιαoν τoυ % των

ταμειακ]i εrdιξει μελιnv του Rαι την πλειoΦηΦiατων z'
τo μ.λοζ πoυ iχει διαyραΦει .xει ro διsαιωμα να πρoσΦιjγει αoν πρ6εδρo των

Πρωτoδικinν μθσα σε δι]o μiνεζ αΦ, δτoυ τoυ vνωαoπoιiΘnΧε η απ6Φαση, dν η

απoβoλi .γινε αriΘετα απ6 τουζ 6ροUζ του Kατααατιxο'] 
'i 

αν δεν υπ'iρxαν rouδαioι
λ6γoιγιατην dποβoλη τoυ

θ ιδι6τητατoU μ.λoUξτου ΣυΜdγoυ, παυει aμεσα 0ταν:

1. το μ.λoζτο ζηniσει μεγραπτi αιτησ'i rουαoΔιοαηικδ Συμβouλιoτoυ Σ!λλ6γoU,. 2 για oπoιoδ'iπoτε λοyo δεν .χει πλ.οv καν.να εyγεγραμμ.νo τ.po σο ]διωτικii

Γυμνliσιo και^0χειο τηζ EΜηvογαiλικiξ Σioλ'iζ (Aγιoζ |ωσ'iΦ,, τηζ εrαιδεUτικliξ
περιΦ6ρειαξ Hρακλειou Aπιxηξ,

3' σε nεριπιiσε( πειθαρxαιιν ποινωv σιμΦωνα με τοuζ 6ρoUζ τοU παρ{5ποq



oι π6ρoι Φυ συtndγou εiναι:
1, oι συνδρoμ.ζ των μελ6ν
2, oι πρoαιρηιX.ζειoΦoρ.ζ των
3, oι δωρεεa dηρoνoμι.ζ χαι επιχoρηγliσειζ απ6 oπoιoδiπoτε Φυσι(6

σuΜdyou 6πυζ oΘλητι|.ζ
a, τα .σοδα απd διdΦoρεζ εκ6ιjσειζ και ειδηλιiσειξ τoU

- κΦ,mλια|ξiι4δηλιiαιζ,yιoρτi.,ιrδρolιζl,λ 
η,) ] 

'ρoσoooισπ. τα πεp'ouσ'σιd τoU αouεiα
6, κdΘε αino εσοδo πou βασιGωι Φ ν6μ;μη Φτiα

Aooρof
B|B^|A ' εtγτYπA

o Σn,-\oγoζ τηρει τα παρα(6τω βιβλiα;1' nραrι(d'ν Γενικων ΣUνελεJσεων2 nραrυι,]ν ΦφδριιiσεωνΔιοιyητιιου Συμβο!λiοU

', |ρoπι(ωv εΦoρεUτ[4ζ επ'τρoη'iξ
a' nραrι(ιnν ελεγrιkiξ επιτρoη|iξ

6' 3ιβλιoταμεioU εσ6δων εξ6δων7 Πρωrc|o}.λo 4ερ\oμεvωv εισ.pΙoμiuων εγγρσΦωvo bιρ^ιο πξρ|οUoιαλ'i,ν σoιΙεiωv
9 Mπλοκ εισnρdξεων εo6δων και εξ6δων

Aρaρo3"

oPrAλA
oργανα τoU Συλ"\6γoU εivαι:ι H rεvικi Σuνdλξυση των μελων2' τoΔιoικητιiι'ΣUμβoυλιo

3, H ελεγr(i Eπtρoπ'i

λρΘρo 9.

ΓlΝ|κHΣYNΕ^εγΣH
H rεvDη ΣUvξlεUoη .ivoι rο oνnτατο οργovoτoU Συλλ69.
ΛoUαΦopdσο),υο9o 1ο;r";.;;,.;,:;,,.:χ:;:i.}ooΙoΦΦιι.}noι6Θ, θrΦ

:.:ι:'r1\ luvιvωr o:{| tα ii, no σσ dnnσ δoια/α 
'oJ o utsοιι'o' , οnοιbοοj( | v'οτηv Φωαy. των -,λUν 'ω Δ oιη,'.o! ιLL8oUλ,οU αηo ,αθ. ."Θ. η ."- 

" 
;.;,.τUl ι l;αα δ αr! ρισ λi, Φρι6δοJ Λoμβσ/οtσ. . π, ou,'lv rλUιση,nι,rι /η'rηζ

:-,l::.j! :1:".Ψ" τΦ(li 'i &erη, πpοεδρ.υεται απ6 τριμελ€ζ ηρoεδρεiο πouεdξγεται απ6 τη Γενιxli Συνiλευση με αvliταoη τoD Ιερ(τηξ απαρτιαζ και απoτελεiται α,d..; ,,d;.;", i;'.;;;;".:',ffflx...^1Ι: 
*,'--.

' '' " '?l|;;''1.;"* " "



Ιενικiζ ΣUν.λεUσηζ τηpoυWαι απ6 ιoν ΓραμμΦ.α τoU τριμελoυξ

H Γενικιi ΣυνελεUση εΧλEγει με ανdιαση των Ιειριιvτα μ.λη τηq τριμελoυζ εΦoρευτικηζ

επιτρoπ|iι 6ταν συμπιrει μετη δGν.ργε@εrλογ6ν.

oι πoΦdσειζτηζ Γενιχiζ Σ υν.λευ ση ζ ταiρνorαι με αt6λυτη πλειoψηΦια τUν ταμειακliι
επaξει πα06πων μελnν, ε16ζ αν ρητd οριζπαι αo παρ6ν kαταrαιXο i τo ν6μ0,

H ταΦιi Γενικi ΣUν.λεUση των μελιι]v σUγκαλειται μια Φoρd αvi σxoλικ|i περιoδo, τo

rαnτο δiμηvo του ειaαoτε σχoλικo! εtouζ, με UπoxρεΦι(ιi Θ.ματα ημερι1σιαζ διjrαξηζ,
κπ,ελaxιαo τoν απoλoγιdμ6 του Δ,Σ,, την εγκριoη τoυ ισoλoγισμοn kαι την απαMαγi
των uελ{Ιν τoυ ΔΣ γιατη διαxειριrιii περioδo πoU πρoηγiΘηκε,τoνπρo.roλ0γισμ6τoυ
ΔΣ vια τη ν.α διαrειριαικ]i περιoδο rαι κliΘε 6!uo Θ.μα για τo oπoιo ξιναι αρμιjδια η

Γεναi Συνελευση να απoΦαoiζει.
Ed 6σoν η ετ1σια ταrικi Γξvu|i ΣυνiλεUση
τoU ΔΣ, τ6τε σUνδυaζεται με τη δΕν.ργεια

συμπiπει με τo τ.λoζ τηζ Θητειαζ των μελ6ν
εκλoγdJν για την ανιiδειξη ν.ων μελ6ν lων

τπαπη Γενικ|i Σνv.λευoη oυγκαλειται 6ταν χρινειαι αναγxαιo απd τo Διoι(ητικ6
ΣUμβοnλb, με απ6Φασ'i του |i 6ταν τo ζητiσoυντo 1/5 των ταμειακi εrdξει μελωντoU
Συλ,λ6you, rερiπωση αην oποiα τo ΔιoιXητικ6 ΣUμβoJλιo εiναι υπoxρεωμ.νο να
6υvιd€σα τη Γενki Συν.λευση μ.σα dε 10 ημιρεξ απ6 την Uπoβoλi τηξ αετιk|iζ
αiτησηζ Aν τo Δ,Σ' αρνηΘει, το αρμdδιο Δικαα|iριo εξouσιo6oτει τoUζ αιτonwεξ να
σUvκελθσoυν oι ιδιot Γ,Σ, oρiζowαζ καιτα Θdμπατnζ η μερ|idιαq διiταξηζ'

1. εκλεγει τo πρoεδρειo ΙoU διευθiνει τιξ εργασιεq τηι 6πωζ oρiζεται αo παρ6ν
dρΘρoτoυ (mααrι{on'

2, εγkρινει απoρριfrει |i τροπoπoιειτov απoλ0γισμ6 τoυ διoικητιron ΣUμβoUλωυ για
τη διαxειριαικ|i περιoδo noυ oλο(ληριi,Θηrc,

3. κρινει για την απα)nαγi 
'i 

]5χι των μελωv τoυ Διοι(ητιιoi Συμβouλιoυ απ6 XιiΘε

ευΘ'jνη σxετιKli μετη διαΙεφσιk|i περιoδο πou oλοκληριnθηRε, λαμβdνorαζ υπ,

6ψη την ετliσια.iΘεoη τηζ Eλξvrικ'iζ επιτρoπηξ.
a. ειλdγει με ΦηΦοΦoρια ια μ!λη τηζ Eλεγrιkiζ επιτρoπ|iξ τηζv.αζ διαxειριαικηζ

5 XαΘoριζειtoυζ UπoψηΦiouζ για τιζ ε[λoγ.ζ συγκεWρωνοWαζ τιζ UπoΦηΦι5τητεζ
6λων των ενδιαΦερομ.νων'

6' εχλiγει με υηΦoΦoρiα τα μθλη τηξ τριμελoUζ (εΦoρεUτιx'iζ .πιτρoπ]iζ, για τζ
εdογ.ζ ανdδειξηζ v.ων μελων ΔιoικητιιοJ Συμβoυλιou, εξαιρωWαζ απ0 την

εΦoρεUικi επιτρoπi 6λα τq μ.λη πoU.Ιoυν συμπερnηΦΘεi αo ΦηΦoδ.λτιoτων

,' αnoΦασιζειγιατη διαvρααl μελων.
3' απoΦαdιζειγιατηντρoπoπoιηdη τoυ καταrατικoιj (αιτη δι6ιλυση τoU ΣUλλoγoU

9 απoΦασιζξι για ιaΘε Θ.μα που δεν αν|iιει ρητ(i σε αρμο6ι6τητα 6λλoU οργliνoυ

H Λρ6σκληση για Γενικi ΣυνελεUoη, rαπα|i 'i 
irαrη, πoυ αvαγρdΦει τα θ.μrα για

συζirηση Kαι τoν τ6no (αιτo χρ6vo σiγκληοiζ τηζ απoπ.λirαι, δια τηζ παρdδooηζ τηξ

ΦoUξ μαΘητ.ζ τou ΣΙoλειoυ, πρoξ τoUξ γοvεk η κnδεμ6νεξ τoυζ {αι UπoΙρεωτιkd



i
ι'

τοqoιoλ}€ιται σε δio 6ημεια των εξMερ*lnν τoιlων τou σxoλεiou, τοUλhιπoν or{;
ημrξρεζηριντη συγκληση τηξ ΓενικiζΣUν.λεuσηζ' \{i\tr |εικ'i Σuνελευσηi ταrαi i θrαrη, βρισκrαι σε απαρτια 6ταv πην \
πρoγραμμαισμ.νη ημερoμηνια, παρεUρiσreται οε αUτ|iν τo v3 τΦν ταμειακa εwdξει
μελiv, oπ6ιε μπoρει να λαμβdνει αηοΦ6σειζ με την απ6λUτη πλtoψηΦiατων παρ6πων
μελΦν (αινα διενεργει εxλoγ.ζ για τηv ανdδειξη μελιnν γtα τα dργανα τoυ Συλλ6γoυ εΦ,
6σoν πρ6xειται για Γενικη Συv€λεUση πoυ .Ιει συγχ1ηΘει επ6ζ τUν dΜΦν και για τo

Σε πεpιπωoη μη επιτευξηζτηζ ανωι.ρω απαρτιαa η ΓεναΛ ΣUνελεUση συνθρΙεται αoν
iδ'ο χιnρo, μtd αn6 επd ι7) ημ.ρεζ, την ιδια ημθρα και li'ρζ με τα i6ια Θ.μmαi Ιωpιζ
li}'λη πρ6σκληση και βρiσ€ται σε απαρτιζ dταν εiναι ηαρ6rα oσαδiπoE απ6 τα

rι, τηv εξασαiλιση τηζ απαρτιαq κααilζ iαι yια τη dυμμετoxi πην ΦηΦoΦoρια για τη
ΛηΦη oποΦdσεων χΦιi ιη διiρrcια Γενιkηζ Συνελευσηζ 6ικαιωμα droυν μ6ν0 τα
ταμειακd εWdξει μ.λη, σιjμΦωνα με τα αηεια του ταμεωυ τoU Σuu6γou' ΧdΘε
εγγεγραμμ.νο ιαμειαrιiεWaξει μ.λoζ εχει διkαιΦμα συμμπox|iζ αιζ ΓενικΞζ Συνελεnσειζ
ρε μια ψiΦo, ανεξdpτητα απ6 τovαριΘμ6τωvπαιδιd]ντoU πoυ ΦoιτoJν αο Γυμνddιο κoι
Φ Λυκειo τηζ Σxoλiζ, Δικαιωμα συμμποxiq και ψiΦoυ .xουν και oι διo γoνειξ κdΘε
παιδιoι εΦ, 6σον o καΘiναζ xωριαd .xει .γγραΦει ωζ μξλoζ αo Σ6λ.λoγo και .xει
ταronοιio.ι τιζ ταμεια(.ζ τoU υηoxρεωσειζ,
Η συμμπoti μελouξ πιζ rενικ.ζ Συνελευoειζ, για rην εξασΦdλιση απαρτιαξ, αη λiυη
απoΦlioεων iαι πζ πdισηζ Φnσεωζ ΦηΦoΦoρiεζ πoU διεξdγoπαι rα πλαισιi τoUζ,
v'v'ru'σno{εlσ'.d!,,'Φ'ο'ι'|ιoιηαρo'ο|α,ιπιιριπομiv1ζμ6r'oτηξ.'nρooωπηoηζ
απδ τον 

'j 
τηvο'jζUγo, με κΦiΘεση σΙετιx|iξ εξoυσιoδ6τηoηζ αo πρoεδρειo τηζ Γ,Σ,

.)ι αΙοΦιiσειζ τηζ Γ,Σ, παιρνomαι με ανlitαdη ιoυ xεριo'j των παρ6rων μελων,
nα την εkioγ'1 EΦoρεUταiζ Eηrρoπ|iξ, την .γκριση λoγοδooiαζ, την .γιρι6η
uπoλoγισμo'j τoU Δ'Σ. απαιτειται σχεtικi πλειoψηΦiα {50%+1) των παρ6ηων, ταμειαxli
εWdξειμελιnν με δ[αιωμα ψiΦoυ αη σUyιειρψ.vη Γξνιι'i Συν.λεUση.

nα την τρoπoπoιηση τoυ καταrατι(on απαιτειται η παροUdiαrη ΓEΙκ'i ΣυνθλεUση πoυ
σUvιαλειται για τo σκoπ6 αυτ6 τou ]4 των ταμειακli εWιiξει μελdν, (αθιnζ xαι η
πλειoψηΦια τωv % των παρ6rων μελδν με διkαιωμα ψ'iΦoυ αη συγκεκριμiνη Γεvικ|i

]|α rη διιjλυoη τoυ ΣUλλ5γοUi qπαιτειτdι η παρoUσια tη rενικ|i Συν.λευση πoU
ouγιαλεiται για ιo σRoπι' αυτι' τοU i, rων ταμειακd εηdξει μελιnν, καΘ6ζ και η

xιaοψηΦiα των % τωv παρ6πων μελn]v με δικαιωμα ψiΦoυ αη oυγiε(ριEνη Γενικli

|r.Γενικ'i ΣUνiλεUοη απoΦασιζει επισηξμε απ6λuτη π,\ειoΦηΦια, για κιiθε dnλo Θ.μαποU
δεναv|iκει αην αρμo6ι6τητα ι,nou oργdνοU',

MUα('1 ΦηΦoΦoρiα με ΦηΦoδ.λτια 6Eξ1iγπαι μ6νo α( ακ6λoUΘεζ περιπωσεζ:
Eιλoγd μελιnν νeou Διoικητικon Συμβουλioυ
εRioγli μελων ελεγr(iζ επιτροπliζ
ΔιαγραΦ'i μiλoυζ τoυ ΣUλn{'γoU

ια λ'iψη απoΦdσεων σε ζηniματα πou ξχouν τεΘει και χαpαrηριπει ωξ
πρoσωπιkli απ6τo εRιiroτε εvδιαΦερdμενo μ.λoζτoU ΣυM6γoJ
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θi/y'α πραπικd tηζ ιενικ'1ξ Σuviλευσηζ εγγμiΦowαι ηo αrιαoιxo βιβλιo πραrικ6ν
y/ ΓεηκdJν ΣUνελεiσεΦv, συνUπoγρdΦπαι απ6 τoν tΙρoεδρεJοηα rαι τoν Γραμματεα τηζΖ ΓενιKiζΣυν.λεuσηξ και Φiρouντη σΦραyiδατoυ ΣυΜ6γoυ,

Eιναι εnισημα.γγραΦα τou Συ1.λ6γoU, απιγραΦo τωv oποιων μπoρει να δoΘει με
αποφαση τoυ ΔΦικητικoι] ΣυμβoυλiοU, σε κιiθε ενδιαΦρ6μενo, Uπηρεσiα |i ΔtoικητιR|i
]αρxη, υπoγεγραμμcνο απ6 τoν nρ6εδρo xαι τo Γενιι6 Γραμματ.α τou Διoικητιkon

] Συμβoυλιoυ και oΦραγισμεvo σε (dΘε σελiδα τoU με τη oΦραγιδα τoυ Σιλλ6γoU,
πρΦκειμθνοU να εnιτεUΙΘεi η oμαin λειτoUργια kαιη επiτεUξη ιΦν σκoπων ιoU ΣυΜ6γoU,

λρΘρo 1ο.

Δ|o|κ}lτ|ι(o ΣγMBoY^|o

o Σιλ.λoγoξ διoι{εiταιαπ6 επαμελiζ Διoι{ητικ6 Συμβonλιoτo oπoιo εκλ.γεται (ιiΘε δno
Ιρovια αα πλαiσια τηζ ΓενικiζΣυν.λευσηζ, με μUηικ|i ψηΦoΦoρiα Xαι dνα ενιαio €πUπο
ΦηΦoδ.λno 

'i με περισo6Ερα ΦηΦoδiλτr και τη μiΘoδo τηζ απλi q αvαioγικιiζ.
τo εκλεγμiνο Δι0ικητιΧ6 Συμβonλιo, duvεδριdζει σε διdαημα οrΦ ημεpιnν απ6 τιξ
εκλoνεζ και με πρ6oκληση τoυ πλaoψηΦiσαπoζ dυμβo6λoυ απδ τo ενιαio ψηΦoδ.λτιo |i
αηο τoν πριnτo 6UνδUασμ6, Aν αυτ6ζ δεν τo ftρdξει 16τε, αναλαμβιiνει την ευΘ!vη τηζ
σnγκλησηζ ο δε'jτερoζ ΙnnoυηΦιnν σε περιπτωdη ενιαiou ΦηΦoδελτiou |i o
πλειoΦηΦiσαζ σ,μβoυλoξ τoυ δεJrερoU σuν6Uασμo!

τo απερx6μεvo ΔιoιXητιk6 ΣUμβo6λb, xαλειται αην ηρdJτη oυνεδριαση τoυ ν.oU
Διοιιηιικoυ ΣUμβoUλιoυ, κατli την Φαρξη τηζ oπoιαξ παραδιδa αoν πλ&oψηΦiσαtα
πξ εκλογ.ι τη dΦραγiδcι, τα βιβλια, τα .γγραΦα χαι την περιoυσiα τoυ ΣυΜ6γoU και
απoiωρει, AιoλοJΘωζ τo νdο Διoικητιi6 Συμβo,λιo συγιροτεiται σε oωμα ιαιεΧλ.γ€ι με
μUαui ΦηΦοΦoρiα μπαξ. των μελlnν τoU, nρ6εδρο, AWιπρ6ε6ρο, Γενικ6 rραμμαrdα και

Mετιi ιη συγκρ6τηση oε σδμα και την εκλoγ'i προ.δρειou αvακοινιnνει εγγρdΦωζ αη
ΔιεJθUνση τηζ Σroλic τα απoτελ.σμαα τωv αρxαιρεσιi'η ποU Θα σUνoδεnorαι απ6
επικUρωt].νo απ6rασμα των πραrικιiν τηζ Γενικiζ ΣUν.λεUσηζ' τo πρασικ6 τηζ
εΦορξυτικnζ επιτροπηζ την ιrdtαση ΦηΦισdWων ενυπ6γραΦη Kαι τo πραrιι6
σUγκρoτηdηζ σε σΦμα τoU Διoικητιιo, ΣUμβoυλioU,

τo Διοικητι(6 Συμβoυλιo ixει δΦ|i Θητεiα, ε16ξ αν γiνει πρ6ταση μoμΦ'1ξ σε γενικ|i
σUνeλευdη πou απoΦασιζειμε πλειοΦηΦια των δnο τριτων (2/3)των παρ6Wωvταμειαιa
εraξει μελιnν, Aν γινει δεπi η μομΦ'i, τ6Ε τo Δ,Σ Θεωρειταιπoραιτημ.νo κι εrλ€γεται
νεo μεxρι την επ6μενη yενιili συν.λευoη, 0π6τε γiνoπαι εκλoγεζ για αvdιδειξη νεων
μελων Διoιkηιικoυ ΣUμβοUλiοU,

M.λητοU Διoικηι(on ΣUμEoυλιoU απoκλεiεταιvαπαρεxoUν.ναrιαμoιβiζ oποιαδ'iπoa
υπηρεσια αo Συλλογo li αη Σχoλ'i

Aν oποιοδ'iπoτε μiλoξτoU Διoιχητικο'j ΣUμβοUλιoυ, ανεξαρτ|iτωξτοu ρ6λoU ποU κατεixε
σε αUτιj, παυo.ι να εΙει παιδι μαΘητi αο ΓUμ'dσιo |i το 

^ιjκειo 
τηζ Σxολiζ δεν .xει

δικαiωμα παραμον'iζ αη Θ.ση του ωζ μ.λoξ τοU Δ Σ

Σε περιπωση nοU για oπoιoδ]iπoτε λ6γo παραιτηoει, αποxωρiσa i διαγραΦεi
oηoιo6ιiπoτε μ.λoξ τoU Δ,Σ, rou Συλλ6γoU, γiνεται liμεoα αWκτdααdli τoU απ6 το
πpωτo Rατd σεtρli αναΙληρωματικ6 μ.λοζσJμΦωνα με rα αποτελ. σ μαtd τΦν τελε U ταιων
εκiογων, μεαποΦασητoυΔιοιχητικουΣυμβoυλioυ,
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Σε περιπωση πoυ λ6γω απoxωρliσεων μελωv τoυ Δ,Σ' για oπoιouσδiπoτε λ'jγoσa Φν]
Uπ6ρΙoUν ιinλα διαΘεσιμα αναπληρωμrι(d μλη τoυ Διoικηταoij ΣUμβoυλιou K εΦ6σdγJ
o αριΘμ6ζ τωv εναπoμειvιirων μελinν τoU Δ.Σ' ειναι τouλixιΦoν τεσσερα, τo Διoιxητ[δi:.
Συrβoυλιo δ!νoτοινασUνrxωει ιη Θηιiα ιoJ,

Σε ηεριπωση ποU για oπoιoδiπoτε λ6yo, oπoιαδiπoτε αιγμ'i, απoμεiνouv λιγ6τερα απ6
τεσσερα μλη ro Διoικητικ6 Σuμβonλιo rαι δεν υπdρxουν dιΙλα διoΘ.σιμα
αναπληρωματιιa μελη τou ΔΣ σ6μΦωνα με τα απoτελ.σμαα των τελεUταιωv εκλoγιnν,
τ6τε υτoxρεωτικli γινoWαι εiλογ.q για την ανd6ειξη νεΦν μελιnν τoυ ΔιoικητιιoJ
Σuμβoυλιoυ, με σ6γκληoη ε(αrηζ rενικ|iq ΣUν.λευσηζ για διεν.ργεια ειλογων'

Εdν μ.λoζ τoU Δ,Σ, με αξiωμα αo πρoεδρεio παραιτηΘεi τωv καΘηκljwΦν τou λ6γω
απoΙdlρησηζ απδ τo Δ,Σ ειΕ λ6γω κωλnμΦζ αη σUνεπi ε16λεση των καΘηx6πωντοU,
συνεδριiζει επdrωξ τo Δι0ιΧηικ6 Συμβoυλιo ιαι με μUααi ψηΦoΦoρια ειλ.νει τo ν.o
μελoζ πoυ ανoλαμβdνει ιo p6λo πoU ιrειxε μ.xρι τη Φιγμ|i τηζ παραιτησ|iζ τoU, τo
παραιτηθ.ν απ6 το ρ6λo τou i τo απoxωρ|ioαν μελoξ'

Σε κliΘε περιπωdη, τo Διoικητικlj Συμβonλιο, διναται να συνεδριdζει rηv iναρξη τηq
δει]τερηζ περι6δoυ τηζ διετoiζ θητειαξτou, μπliτην.τ|iσια αηoλoγιt(|i ταrα|i Γεaκ,1
ΣUv.λευση, εΦ, ιiσoν τo εnιΘυμoυν τoυληιαoν τ.οσερα μθλη tou, πρokειμ.νou να
ανακατανεμηθonν oι αpμoδι6τητεζ τoU προεδρειου Φυ, με xροvικ6 oρiζorατo uπ6λoιπo
.να iτoζ τηζ Θητειαζ τoυ,

τo Δωιιητιk5 Συμβo.λιo συνεδριιiζει rαrιιι' μια Φoριi τo μ|iνα κπd τη διdρreια τoυ
σXoλικoυ θτoυq και .ftαftα 6πoτε κριΘει αvαyιαιο 4 εdν τo ζητiσοUν εγγpdΦωζ
τouλdxιαoν τρια μ.λη ΦU με αιτηση αην oπoiα Θα πρiπει να αναγpιiΦοηαι τα πρoζ
ou/|iτ1σηθiμrσ προo'αλιιoιδ, αFδτοv| α'rδρoαUιol
τo Διοιιητικ6 ΣUμβoiλιo διoικεi υηξoΘUvατo Σnλλoγo βdσει των νδμων καιτoU παp6roζ
καταηατιxoυ ιαι απoΦασ(a μα kdΘε θdμα πoU αΦoρd αην εκπλ1ρωση των
επιδιωiδμενωv σκoηιil, διαχειριζεται τηv περιoυoiα τoU ΣUλn6γou, λαμβdνει 6λα τα
μ.rρα πoU ενδεικνUrαι για την αηιμετ6πιση και λ]oη των διαΦdρωv ζητημaτων ηoυ
αΦoρouν αο ΣJ,"\oyo, εκελει τξ απoΦdσειζτηζ Γενικ4ζΣuνθλεUσηq,
EΦαpμιiζειτο ιαταπατικ6 και opιζει 6ργανα ειmρdξεωντΦν συvδρoμ6v'

oλα τα μ.λη τoυ Διoιιητικο'j ΣUμβoUλιoυ τoU Συλλ6voυ πoU θxoυν μια ouγκεκριμevη
αρμo6ι6τητα ειναι UπεiΘUνα για τιζ δραrηριι'ιητ.ζ τoυζ. Aυτdι ειναι Uπoχpεωμevα να
πληρoΦορσjντο Δ'Σ' τoU Συλλ6γοU γιατηνπoρεiατωvεργαdιωντoυξ.
Σξ 6λn τn διliρκεια τηζ Θητειαζ τoUξ, τα μ.λη τoυ Δ'Σ' πρ.πει να 6ιiπowαι αnδ πvευμα
συνεργασιαζ σUνεισΦiρoπαζ αη δημιοUργiα rαλiζ ειι6ναξ τoυ Συλi6γoυ πρoζτα μ.λη
.oU, πρoζ1o οnvολo ι1. Φoλ'.iζ ιo'r'δ'1 oζ |σ' ηρo\ ι1ν ιοινωv,o

τo ΔιoικητιKδ ΣUμβoι]λιo μπoρεi vα ouγιρoτει κoι vα διαλnει doεζ επιτρoπ.ζ κρινει
o[6πιμo, αξιoπoιιnηαξ τα εyγεγpαμμ.να μ.λη τοU πoυ.χoυνπρ6Θεση συνεισΦoαiζ αα
πiαισια των δρdσεωντoU, kαθoρiζorαξ με σαΦiνεια τζ αρμoδι'τητeξτoUζ.

τo Διoι(ηrικδ ΣUμβooλιo καλει αιζ ouνεδριdσειζτoυ εκπρoσωπouζ τηξ ΣΙολiξ ιαι με την
.γκριση τηξ ΔιευΘuνσ|iζ τηc μiλη απ6 τo διδακτικ6 προoωπι(δ, ποU σUμμετ€xouv iωριζ
να.χουν δ(αiωμα υiΦU
τo Διoικητικ6 Συμβoiλιo θχει τηv εUΙ.ρεια με απ6Φασ|i τoυ να εnενδυει την περιoυσiα
τoU ΣuΜ6γοU, μ6ν0 οε rραπεζικd πρoi6rα με ε( τωv πρoτερων γνωα|i απ6δoση,
αποκλειομ.νων των οποιωνδ'iπoτε επαογωv πoυ αnαιτonν 6εσμευση των xρημdιων για
xρονικδ οριζotα μεγαλυτερo απδ τo Uπ6λοιπο τηξ ΘητεiαζτοU oUγκεκριμ.νoU ΔΣ
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nPoεΔPοΣ

0 nαjεδρoζτoυ ΔιoιKηnκo6 ΣUμβoυλιoU:
1, εrρoσωπει tο Σi),\oγo ενinrων κaΘε τριτou, xnΘε Διoικητιx|iζ και ΔαααRiζ

2' Συyιαλεito Διoxητικ6 Συμβoιjλιo και καταρτιζει τηv ημερliσια διnαξη μαζi με το
Γενικ0 Γραμμrεα'

3. nροεδρει1ει αιζ οUνεδριdισειζ τoU Διoικητικoυ Συμβουλiου,
a, Λαμβdvει μ.τραγιατην εrθλεση τωναποΦdσεωντoυ Διoιkητικoι ΣUμβouλιou και

των ΓενικιjJv ΣUwλεnoεων'
5, YπογριiΦει με τo Γενι(ι' Γραμματεα κdΘε .γγραΦo πoU dxει σΙiση με τη

δρααηρι6τητo τoU Σuλλ6voυ,
6' YπoγρdΦει με τoν ταμiα τα εrdλμαια ειΦραξnζ καιπληρωμiq,
7' ΣυWoνιGιιη δρdσητoU Διoικητικon ΣυμβοUλιoU kαιτoU ΣυυιdγοU γενιι6τερα, με

σκoπ6 την εκπλiρωση των oioπιilντoυ Συλn6γou

ΑρΘρo12'

AΙ{τ|nPoEΔpoΣ

o AWιπρ6εδρoξ αναπλnρωνειτoν πρ6εδpo dταν απoUσιdζει i (ωλjεται,
H αν.iπλiρωση τoυ nρoiδρoυ αη6 τov AWιπρ6εδρo γiνεται Kατ6πιv αετικ4ζ
σUν.wδηoηζ rαι xωρiζ εξουσιοδ6τηση, ιiταν o Πρdεδρoζ κωλιεται η απouσιiζει, με την
εξαiρεoη rηζ εκnρoσδπησηζ τoυ ΣUλλdγoυ 6ναWι k'iΘε τριtou' κdΘε Διoιxητικ|iζ Χαι
Δrαπαηξ Aρxηζ πεpιπιijσειζ για τιζ oπoιεζ απαιτεiται .γγραΦη εξουσιοδ6τηση ει
μερoυξ τoU Πρo.δρoU πρoζ τoν Aπιπρ6εδρo'

o Aηιπρ6εδρ0ξ €χει αην ευΘnνη τoυ τηv (αταγραΦi, τnν παραRoλoJΘηoη kαι την
συriρηση τoυ κdΘε εiδουζ Uλιkο. περιouσιακo6 αoιχειoυ τoU ΣυiJι6γου, τηρωrαξ
ενημερωμ.νo τo σχετιι6 βιβλιο πEριοuσιακιnν αoιrειωντου ΣUλ"\δγoυ, για τo oπoio εΙξι
την υπoχρ.ωση να ενημερnνειταrικdτoν Πρ6εδρo (αι το Δ,Σ' τοU ΣUλi6γoU

λρΘρo13"

rEλ||(oΣ ΙPAMMAτΕAΣ

o Γενικbξ Γραμμr.αζ .xει rηv ευΘnνη ενημ.ρωσηξ και Φnλαξηζ dλων των βιβλιων τοU
Συλλ6γoυ, πλην τoU ταμεiοU και τοU βιβλιou περιoυσιακων αoιΙειων τoυ ΣUλλ6γοU

1καταρτiζειμαζιμετovnρ6εδρoτηνημερ|iσιαδιdταξητouΔιoικητικoυΣυμβoυλiου
xαι ενημερωνει τα μ.λη γιατιζ συvεδρι'iσειζτou'

2. Συrdσσει τα πραrικd των συνεδριdσεων τoυ ΔιoιKηικoυ ΣUμβουλιοU' και
μεριμνd yια ιην UπoγραΦi τoUζ απ6 τα μθλη τoU ΔιοιKητικoι] Συμβouλiου'

]' 
'ηρει 

και ενημερiivξt τo μητρωo μελιιv τoU ΣUλ-λ{5γoU, σε σuνεργασiα με τoν

4' xειpιGταιτην αinηλoγραΦiα και Φυλiiσσειτη σΦραγiδα τoU ΣUΜ6γoυ,
5 τηpει αρxεiο εισερΙ6μενηξ (αι εξερχdμενηζ αΙiηλογραΦιαζ τoU Συ}"\6γoU
6 ΣUνUπογρ{'Φειμετoνnρ6ε6ρo χdθεεξεpλdμενο.γyραΦo



o ταμιαξ .χει την εUθι]νη για τηv ιαλi διαΙεiριση τoU ταμεioυ τoυ Συλ.λ6γoU,

ΦρorιΦWαζ για τη διαΦυλαξη των xρημΦιιιiν διαΘ.σιμων τoυ Συλλ6γoU, καταΘ.τorαζ
τα διαΘεσιμα χp|iματα σε τραπεηκ6 λoγαριασμ6 αo 6voμα τoU Συλλ'jγου,

iινηo<,ζ 'o' τραπε.ι,on λo/αo'ασμoj τoU ΣU}Jo9οU ιnoζ αno τoν ταμια ιoυ ,Lλ-λbφU,
oι πιριπωoη oδ!ναμiοζ ιoJ μηoρε| vα nραγμtoπoιi o np6,δρο\ ]oU ΔΣ Eιδ6
περιrωση αδυναμιαζτου, μπoρειvαπραγματoπoιειo Awrρ6εδρoζτoυ Δ'Σ.

Για τo σκo16 αυτ6, με σiετικf απ6Φαdη τοU Διoικητικoι ΣUμβoυλιoυ, iατιi τηνξναρξη τηζ
Θηrειαζ τοU, εξoυdιοδoτo6wαι τα ΦUσικli πρ6σωπα πoυ θxouν αναλiβει το ρ6λ0 τoυ

ταuια, rοU Γ]ρo.δροU καιτου AWιπρo.6ρoU, τοu Δ'Σ. τoυ ΣUΜdyoυ, να πραγμαoπoιoυv
κινliσ€ιζ τoυ λoγαριασμoυ, απ6 κoινοJ i μεμoνωμεvα, συμΦωνα με τζ σiπικ.ζ
απoα!σειξτou Δ.Σ., μ.χριτη λiξη τηξ ΘητεΙαζ τou Δ Σ,

επικUoωμiνo αWiγραΦoτηζ dxeι(iζ απdΦασηζτoυ Δ'Σ, αftd το βιβλιo πραfi(ωντoυ, με
σΦρανιδα του ΣuΜ6γou και UτoγραΦi τoU πρoθδρoυ του Δ'Σ', (oινoπoaιται rην κdΘε

6υνεργαζ6μενη με το Σιλiογo τρliπεζα,

o ταμιαξ διrηρεi ιo δικαιωμα vα .χει xρημrα6 πoσ6 μεxρι 5οο€ για την (dλUΦη

τρεxouσdJν αναγκiΙν του ΣυΜ6γou' τo πoσ6 αυτ6 με απ6Φαση τoυ ΔιoιXητικoi
ΣυμβoUλιoU μπoρεi να αναπροσαρμoαει ανdλογα με τιζ nεριαασιαχ.ζ ανdγκεζγιατην
επιτεUξη των 6ιoπιnν τoυ ΣυΜ6γou'

o ταμιαζ τηρ.i με συνiπεια τo βφλιο του ταμεiou τoU ΣUλnι'γoU, εγγpdΦoπαζ oε αυτ6

ιdθε .σoδo και xaΘε δαπ1iνη, εξασΦαλ(owαq διαΦανi δεδoμεvα ωζ rρoζ την τ!iρηση

τoυ ταμειoυ του Συλλ6γou'
o ταμιαζ Φρowiζει dJαε x6Θε .doδo Kαι κiiΘE δαπliνη τoU Συi"λoγoυ, ανεξαρτ'1τωζ των

παραrrικδν noυ την απoδεικvυουν, vα oυνοδευεται αη6 αWιαoιxη τρι,a6τuπη
αn6δε(η εiαραξηζ 

'i 
δαnaνηζ πou Φθρειτη σΦραγιδατoυΣUλλ6γoU,

ΓιατηνεrαμιεUοη οπoιουδiπoτε xρηματικon πoσon αΙ6 τo ταμξιo του ΣUΜ6γoυ, πρ.πει
νd υndρxει σχετιι'i απδΦαdητou Δ Σ, τoU ΣUΜ6γoU,

o ταμiαξ συνυftoγρdΦει με τoν πρ6εδρo τιq τριπλ6τUπεζ απoδειξειζ ειπραξηξ και
πληρωμ|iξ ιαΘε ειδoUζ ει μθρoUζ τou Συλλ6γou, RαΘιnζ xαι απiγραΦα των εtoλων
κiνηoηζ τoU τραπεΦκoι] λoyαριασμοιj τoU Συλλdγου, που παραμ.νoυν αo αρxειo τoυ

ταuεioυ τoυ ΣUΜ6γoυ, μ.xρι την .γ(ριoη τoU ξk(iαoτε ετriσιου απολογισμοn αn6 την

ταrικi t|iσια Γενι(|i Συνeλευση.

3

ΑρΘρol5.

E^EΙκτ||α εnπPonH

η Eλεγπικli Eπιτρoπ|i, απoτελειται απd ιρια ταrικli μ.λη του σUΜ6γoυ, εκλ.γεταιαποτη
συγκαλoυμενη Γενικi Συv.λευση, ταυτ6xρoνα μετα μ.λη τοU Διoικητικοι Συμβoυλιoυ, με

μUΦRl ψηΦoΦoρια και α(oλoυΘεi τη θητεiα τοU συνε(λξμ5μεvou ΔιoιΚητικo,

τΙξι ωξ αnοαoλd τoν.λεγχο τηζ oικοvoμιx'iζ χαιλoγιαικiξ διαΙειρισηζτoU ΣUλi6γoU'

nρoζ επιτευξη τoU o(oπon αυτo, δικαιουται vα λαμβdvει γνωση των διαΙειριαιXιjJν
αοιiειων (αιλoγαριασμ6ν εν γ.vει, uπoxρεοoται δε χπli τη σUvερχ6μενη yια τo σ(οπο

o ιd,I u}'i ), / l, -o., vο Unοβdi,l'', κΘ, oη' r''-ζ δ,o\, oιo, J!



--\\
.:r

t /γιιιo, απtrατιiσοσ|i ΦJζ oπ61ο r|σηo'. διαΘloι.o πρ6ιo αναπληρωμαDd μ;λoζ,
με τα οπoτε}.εoμπα τωv τελεUτoiων ειιoγ'nν,

H EΦoρεUτιx|i Eπιτρoπ|i απoτελεiται απ6 τρiα ταnικιi μελη τoυ ΣUλλ6γoU εκ τωνταμειακd
εrιiξει iαι παρ6rων χΦιi τη δuiρκεια τηξ rενικiζ Συνθλευσηζ, με ψηΦoΦoρια αην
ft εριπωoη nπαρξηξ περισσ6τερων υπoψηΦiων.
H τpιμελiq EΦoρεUτικ|i Επιτρoπ1εrλ.γεtαι απ6τη Γεvιx|i Συνελευση με την ανliταση τoU
χεριoυ ιαι αnοτελειται απ6 τoν nρ6εδρo, τo Γραμματ.α kαι 6να μiλoζ, τα μ.λη τηζ
εΦoρεUτιι'iζ Eπιτρoπιiζ δεν μπoρει vα ειναι υποΦ6Φιoι tη σuγκεκριμiνη εκλoγι{|i

Φρoπ(ιι γ'α ι. 6.Γνiργ.'o λo' τo oo'σβλη,o ,bv.}λoγd,ν, ιη|ιρ;πo9αζ 
'η 

o-l|-εΙoxli
αην ΦηΦοΦοριq μ6νo αα μξλη ποU .xoυν διXαιωμα ΦiΦoυ ιαι ειvαι εγγεγραμμενα
roν εκλoγικ6 κατdnoγo τωv εκλογων,

Mετd τo π.ραζ τηξ ΦηΦoΦoρiαζ τα μdλη τηq ΕΦoρευτι('jζ εnιτροπ'iξ ExοUν την εUΘnνη
τηξ διnκρισηξ των θγκUρων (αι των dkupωv ψηΦoδελτiων, κατd πλ4oΦηΦια σε
πεpιπιbσειξ 6ιxoyνωμiαζ Kαιτ.λοζτηζ κπαEτρησηζτωv ΦiΦων.

H EΦoρευικi Eπrρoπ|i δ.xεται ]i απoρρiπει ενΦdισεξ, .πειτα απ6 αιτιoλoγημθνη
απ6Φασi tηq ιαι ανα(Uρliσσει μ16 τo περαζ τηζ διαλoγiζ και τηζ ιαταμ.τρησηζ των
ΦiΦων, τα επ& μ.λη τoU Διoικητιιoυ ΣUμβoUλιoυ, ια π6r. αναπληρωμftικιi μ.λη τοU
Διoικητιxon ΣUμβoυλιoU κατd ΦΘινoudα dειρa επιτυΙιαξ καθωξ kαι τα τρiα μ.λη τηζ
Ελεγrικiξ επιτροπ|iζ Xαιτα δno αναnληρωμmι(d τηζ μ€λη

Mειi τo π.ραξ τηζ διαδ(ασιαζ των εdoγιilι η εΦoρεUικ]i Επrρoπ'i σUWdσσa και
υπoγρdΦει rα απorελdoματα tα oποια εnισUνdπowαι αα πραrιRdι τηζ lενικ|iζ
ΣUν.λευdηζ και αΦoιj ενημερ6σει τα επα νεoε{iεviπα μ.λn ιοU Διoιkητι(on
ΣUμβoUλiου και τα ηirε αναπληρωματιid yια ιην επιruiια τoυζ, παραδiδει Φον
τLλειoΦηΦισαrατων εκλογιbv τα αpxεια διεξαγωγliζτωvεκλοvιilν μετα ψηΦoδθλτια

ApΘρo1?.

Eκ^oΙτΣ E|αonκo,γΣτHMA

oι ε(λoγdζ δι.ξaγorαι με μUα({ ΦηΦoΦορια νια τnν ανdδε(η των μελων τoυ
Δ,ο'/η,'.ο, )Uμβo, λ,oU λο' ,Φν μιλΦv U, ιλιyηι.η\ rπ,'ρoπ'i\,

oι ειλoγθξ διεξdγowαι πριν αfu' rη λiξη τηζ Θητεiαξ των οργdνων του συΜ6γou τα δε
μ.λη πoυ επιΘUμοnννα θ.σoUν JποΦηΦι6τητα οΦεaoυν να uπoβdi"λoυν σχετικ6 αiτημli
τοiζ μ.xρι καιτην ημερατηq rενικ]iζ ΣUν6λεUσηζ,

κdθ. ταrι(6 μ.λoζ μπoρEi να εκλεyεται Φα 6ργανα τoU Συλ-\dγou, εΦ' 6σοv ειναι
loJl ο.ιi.,{'f, 

', 
iω, 

',ημ]ρσ6,ιιo1ωγli ιUνιoογi!,
Δι(αιωμα να εkλ.γouν .χoUν δλα tα ταrαa μ.λη που iΙouv εξoΦλiσa 6λεξ τoυζ ιζ
oΦεn.ζ μ.χρι την ημ.ρα διεξαγωγ'iζτωv εκλoγιilν

H εΦoρεuτιXi επιτροπli παραiαμβιivει τξ καtαπdισειξ τΦν μελων απ6 τo Διoαητικ6
ΣUμβoι:rλιo τoυ ΣU}.λδγoU και με ευθιjνη τnξ συWιiσσει τα ΦηΦoδ.λτια (αι μεριμνιiγια ιηv
ομαλ'i δGξαγωγ'i τηξ ΦηΦoΦoρiαζ' λαμβdνowαζ kιiΘε nρ6σΦoρο μiτρο για τη



oι ε(λoγ.ξ γιd την ανdδειξη oργιiνων τoυ Συ}edγoυ

ΣUv€λεUoηζ πoU ξει oυνιληοει και για τo σ*oπ0 αUτ6,

dρΘροU 9 τoυ nαρ6roξ καταrrιXου περι απαρτιαζ'

yιgorα' αα nλσιdιo Γενιrηξ
o6μΦωΦ με τoυζ 6ρoυζ τoυ

oταν σιξ ειλoγ!ξ κπΦιΘεrαι περισσδτερα απ6 .να ΦηΦοδcλτια εΦαρμ6ζεται η Φιλi.\

A, Σι1, Gρiπωo1roU o' Fκλoγιζyi,οUv με ινιαιo ψηΦo6iλτιo, {dΘ€ ΦnΦoΦ6ρoι μπoρ.i
να επα!ξει αριΘμo UπoψηΦιων ιατιnτερo i ιoo τoU 40% των ειλεγoμ.νΦν ταnιrιnν μελΦν

γιατα ορvανα τoU Συλλ6γ0υ καιoι Θ.dειζ κrανεμowαι με βdση τoν αριΘμ6των Φooρ6v
πoυ.λαβε o raΘε υπoΦΛΦDζ, Εd 6σoν τo ao% των εxλεγoμdνων απιroιΙει oε 6εκαδικj
αριΘμ6 απ6 o,5 ιαι πdνω, rρoγγυλοπoιεiται fiην αμ.σωζ επ6μενη μoνdδα,

Mειi τo τελoζ τηζ ψηΦoΦoριαζ γiνεται iΦαμ.tρηση και διαλoγ|i των ΦiΦων' M5d τη

διαλoνi σUπiσσεται (ατdλovoζ των ψηΦισΘεrΦ ιατd σειρli επιτUxιαζ, oι λαβ6rεζ τιζ
περισσ6τερεζ ψiΦouζ επd πρ6τoι, αναkυρ|iσσoπαι ταrικd μ.iη του Διoαητιxo|i

ΣUuβουλιoU, oι δε (ατli σειρ6 π.rε επ6μεwι αναιηριjσσoπαιαναrληpωμπικd μ.λη τoU

Διoικnτιιon ΣUuβouλιoυ' Σε περιπdoη ισoψηΦιαζ γινεται κλ'iρωση μεταξn των

ισοΦηΦ@dπων απ6 την εΦoρευτικ|i επιτρoπi 6αε να γινει η κrdπαξ'i τo!ζ'

B, EΦ66oν oι εκλoγiζ γινoυν με περιoo6τερα απδ .να ΦηΦoδ.λτια, η εΦoρευτιkη

1' καΘoρiζει τo εdoγιX6 μnρο, διαιριi]παζ τo diνoλo των εγκnρων ψηΦoδελτΙων με
τον αριΘμ6 των μελιnν καΘε oργliwυ τoU ΣU}i6γου (εΦ6σoν ιατli τη διαiρεoη

ηρoκι]ψει Xλdσμα δεν λαμβdνεται Uπoψη).

2, καΘoριζει τoν αριθμ6 των Θ.oεων πoU ιαταλαμβιiνει xnΘε συv6uασμ6ζ

6ιαιρ6ηαζ τoν αριΘμ6 των εγκiρωv ΦiΦων πoυ .λαβε idθε σUνδuασμ6ζ, με τo

3. Mεμoνωμ.νoζ υπoψiΦιoq πoU ελαβε αριΘμ6 Φ'1Φωv ιδιo i μεγαλnτερo απο τo

εκλovικδ μdτρo κrαidμβaνει μiα .δρα αo 6ργαvo για τo oποio ειxε Θξσξι

a ΣυνδUασμ6ξ πoυ περaαμβ6νει υπoι}ηΦιouζ λιγ6τερoUζ απ' τιζ Θeσειξ πoU τoυ

αν'iκoυν καταλαμβdινει τo πoλυ τ66εζ Θ€σειξ 6σoι ειναι oι υπoΦ'1Φιοιτoυ'
5' oι Θεσειc πoυ u.νouv αδιdΘετεζ σι]μΦωνα με τιξ διατdξειζ τωv nρoηγoι]μενων

περιπωσξωv ιoταν.μowαι α16 μια ηoυζ συνδυασμo']ζ εiεινouζ ηoυ .xouν

καταλiβει τoυλdΙιdον μια cδρd και oι oπoιoι oυγκεπρωνoυν υπdλoιπo

ψηΦoδελτιωv μεγαλυτερο απ6 τo 1/3 του ειλoγικoι μiτρou (αι πoU nλησιdζouν

rερισσ6τερo το εκλoγικ6 μ.τρο,
6 οι θθσειζ πoU μ.νoUν αK6μα α6uiΘετεζ (ατανεμoπαι μεταξn 6λων των

σUνδUασμιbν πou .χoυν μεγαλnτερo uπ6λoιπo ψηΦoδελτιων ανεξdρτητα dν με
. τoυξΦ'1ΦoυζπoU.λαβανoυμπληρωνουνi 6xιτoεχλογι(o μtρo'
7 Γιατηvκατανoμli τωνεδρδνμεταξυτωνUnoψηΦιωι KiΘε συνδυασμοιj,

λαμβaνεται υn δΦη o αριΘμ6ξτων rαUρdjν πρoτιμησηζποU.λαβε o καΘ.ναζ.

Mετd το nΞραξ τηξ ψηΦοΦοριαζ' η EΦoρεUτιtr'i Eπιτρoπ|i μπa ιη διαλoγi τωv ΦiΦων κdι

'η\ 
.αιovoμ'i Iυv θ|olΦν '',}δfl,, lσ, 

'οJζ 
ovαηlaoιμσ',|o'js

σurlidσorαζ πραrικ6 ΦηΦοΦοριαξ'

το nραrικ6 ΦηΦoΦoριαζ, oι (αταrliσειζ με τouξ ψηΦισαWεζ και δλο τo εκλovι(6 υλικο

παραδιδεται πην πρ6τη σUvεδριαση ιοU νεoυ Διοικητικο0 ΣUμβοUλιoυ, πoυ ειναι

διασΦdλιoη τηξ μuαιι6τηταζ, τη διαπιαωση
νoμιμoποιηdη αUτων ωζ εdoγ.ωv.

τηζ ταUτ6τηταξ τΦν ψηΦoΦ''ρων kαι



noxρεωμθνο να το Φuλdξει μ.χρι την πliροδo τηζ πpoθεσμiαξ πρooΦυγ4ξ xπli των
ιλo9ιi,ν κα' αν 9'νιι rρooφ' γ'i μιΙ9ι rηντFλ.o|Δ,ι1απ6Φαoη

'/io Σnλλoγoζ .xει κυκλικi σΦραγιδα πoU ηηv τεριΦEpεια Φeρει την επωνUμια τoυ
οJλλ6yod dπωζoUιi ooιι.τσ' αo dρθρo Ι τoJ πσodwoζ ,σ ισαα 

' 
ιrου, ιαΘιnζ|α,τoi,o.

ιδρUoη\ 1oL Ι979, αo δr μlooν οJτi( 6ιoιι !( σJμEoio ιo δ|ολo'ι\6 σiμα 1η( )χoλη\
πoU σΛoιιλεkoι oη6 ,αit|vL'j ΦηΦιo s και |σJ(Lγμ;νσ,

ΑρΘρo19.

κAΙtoN|Στικo n^A|Σ|o AilAΦoPAΣ
oλα τα ζητiματα ηoυ εxouν σΙ.6η με την εσωτερικ|i τdξη τoυ σuλλ6γoυ, ρUΘμiζοWαι απ6
εσωτεριkoι]ζ xανονισμoιjζπoU ΦηΦ(oηαι απ6 τo Διοικητιι6 Συμβouλιo'
κdΘε ζiτημα πoυ αΦoριi πo Σ,λ-\oγo, μη πρoβλεπ6μενo απ6 τo παρ6ν κrααrα6,
ρUΘμιζεταιo,μΦωνα μετην ισx'jouσα ΝoμoΘεσiα (περiΣωμαaιων, κdιτιζ διατdξειqτoU

Αρopo 2ορ

oMoΣtΙoΝΔ|AAIιAΦoPAΣ
ο Σ3λλoγοζ Γον.ων και κη6εμjνων συμμετ.χει tην αriαοηη oμoαovδiα Σuλλ6γων
Γoν.Φν και κηδεμl5νων μαθητιilν Eλiηνογαλnι(ι;rν Σxολειυν, μετ.xει ενεργli αιζ δpdσειξ
τηξ ωξ ια5τιμο μελoζ μπoρεi vα εγγριiΦεται 4 να απotωρεi απ6 αυι'1ν' με απ6Φαση τηζ

AρΘρo2!.

τPoποπo|HΣll 'Δ|A^YΣH

A, Για τηντρonoποιηση ιου καταααι(o, τηvoπoiα αποΦασιζει
σUν.ρxεται για τo σrcπ6 αuτιi, απαιτεiται απαρτiα τoυ *
εyγεγpαμμ.νων μελιnν, με πλειoΦηΦια z των παρdηων,

B N 6ι6nUσητoυ Σoi"\6γou επ.ρΙεται:
1 με απ6Φαση τηζ Γενι{iξ ΣUνiλευσηξ πoυ συνiρΙεται για αυτ6 τo σRoπ6 για

oπoiα απαιτειται απαρτiα % rων ταμεια(d επιiξει εyγεγρdμμ.νων μελinν,
πλειoψ η Φiα %, 6πωζ περιγρdιΦεται αo ιiρΘρo 9 τoU παρ6roζ kαταπαταo'j η2 αuτoδiκαιd δτdv τα μ6λη τoUΣυΜ6γοU μειωΘonν(drωτωv 1oiτ.λoζ

3 6ταν (αrαηηΘoι]ντo ΓUμvιiσιo [αιrο 
^,κειo 

τηqΣχoλiξ.

Στηνnεριπωση διjnυσηξτou Συλii'γou, τo σι]νολο τηξ περιοUσιαξτou περιερχεταιαην
ιδιorησiα τoυ σχολεiou (ατdι τo νομι{6 XαΘεπωξ ποU αUιο εκπρoσωπειται,



^ρΘρo22.
τε^ΕYτA|A τPoπonο!HΣl{

τo παρ6ν rατααrικ6 αnoτελεiται απ6 22 ιiρΘρζ απoτελει τρoπoπoηdη τοU απ0
13,06,1979 κατ@αατικο|] αiαασηζ τoυ ΣUλλ6yoυ, διαβdΦηκε, dυζητiθηκε και εγκριθηrε
καi dρΘρο και to dι]νoλ6 ιοU απ6 τη rεvικ|i ΣUν.λεUση πoU δGξ|ixθη αην θ6ρα τou

Συλ.λ6γou, dliμεpα την 1li Mαρτιoυ 2ο13 συμΦωνo με τοUζ δρoυq ΦU πρoηγoιiμεwu
(αrασπικoυ περι δυνατ6τηταζ Φοnoπoι|iσε6ν τou'

τo παρ6ν .αιααατικ6 Θα ισχυει απo τη δημoσ|ευση (αι rαταx6ρισ|i τoU αα βιβλια
Σωματεiων τoυ tlρΦoδιKειοU AΘηvιnν.

',,,^Ζi.δ',
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Hριiκλειo Aπικ'1ζ 11 Mαρτiου 2013

d/n nεoεaco:τl: r,:'

Δ0A1l,ι 1'7|4a-^ L

ΙPAMMAτEAΙτoY ΣYMoΙoY

.f,)ES=\

ειξ.ι

i!4 I

5
-l


