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ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ 
TOY ΤΛΛΟΓΟΤ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ 

ΣΟΤ 36ου ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΚΑΙ 
ΣΟΤ 36ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟΤ ΠΔΙΡΑΙΑ 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΣΙΣΛΟ - ΔΓΡΑ - ΚΟΠΟ - MΔΑ 
 

ΑΡΘΡΟ 1° 

Σηελ Καζηέια ζήκεξα 21Μαΐνπ 2006 , ηδξχεηαη κε θεξδνζθνπηθφο Σχιινγνο κε ηνλ ηίηιν «ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ 

ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΣΟΤ 36°" ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ 36°" ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟΤ ΠΔΙΡΑΙΑ», κε έδξα ην 

Γξαθείν ηνπ 36νπ Γεκνηηθνχ Σρνιείνπ, επί ηεο νδνχ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ 1, ζηελ Καζηέια. 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Σθνπφο ηνπ Σπιιφγνπ είλαη: 

1) Η κειέηε θαη ε πξνβνιή ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ λεπηαγσγείνπ θαη ν ζπληνληζκφο ηεο δξάζεο φισλ ησλ 

γνληψλ γηα ηε ιχζε ηνπο, 

2) Η αλάπηπμε, ν εθζπγρξνληζκφο θαη ε δεκνθξαηηθή αλαβάζκηζε ηεο παηδείαο, 

3) Η πιήξεο εθαξκνγή ηεο δσξεάλ παηδείαο, 

4) Η αχμεζε ησλ δαπαλψλ γηα ηελ πιήξε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο εθπαίδεπζεο, 

5) Η αλακφξθσζε ηεο δνκήο, ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ψζηε λα παξέρεηαη νπζηαζηηθή γεληθή 

κφξθσζε θαη επαγγεικαηηθέο γλψζεηο, 

6) Η πξνάζπηζε ηεο πγείαο ησλ καζεηψλ κε εθαξκνγή ζπγρξφλνπ ζεζκνχ ζρνιηθήο πγηεηλήο, 

7) Η ζπκπαξάζηαζε ζηνπο καζεηέο γηα ηελ αλάπηπμε πνιηηηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κέζα θαη έμσ απφ ην ζρνιείν, 

8) Η δηαηήξεζε θαη ε δηάδνζε ηεο ιατθήο πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο, 

9) Η πξνψζεζε θαη αλάπηπμε ηνπ ζρνιηθνχ αζιεηηζκνχ, 

10) Η ζπζηεκαηηθή θαη επηζηεκνληθή εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο εζληθήο 

αλεμαξηεζίαο, ηεο εηξήλεο, ηεο ειεπζεξίαο θαη ηνπ αλζξσπηζκνχ. 
 

ΑΡΘΡΟ 3° 

Μέζα γηα ηελ επίηεπμε ησλ πην πάλσ ζθνπψλ είλαη: 

1) Η αλάπηπμε ζηελήο ζπλεξγαζίαο ησλ γνλέσλ θαη ησλ θεδεκφλσλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο λεπηαγσγνχο, ηνπο 

καζεηέο, ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη ηνπο άιινπο θνξείο ηεο πεξηνρήο, 

2) Η δηαθψηηζε ησλ γνληψλ θαη θεδεκφλσλ θαη ε δξαζηεξηνπνίεζε ηνπο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηνπ Σπιιφγνπ, 

3) Η ζηελή ζπλεξγαζία ηνπ ζπιιφγνπ κε ηα αλψηεξα ζπλδηθαιηζηηθά φξγαλα ησλ γνληψλ, 

4) Η νξγάλσζε δηαιέμεσλ, νκηιηψλ, ζπγθεληξψζεσλ, εθδειψζεσλ, εθδξνκψλ, θ.ι.π., 

5) Οη παξαζηάζεηο θαη ε ππνβνιή ππνκλεκάησλ ζηνπο αξκφδηνπο γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπο θαη ηε ιχζε ησλ πξνβιεκάησλ 

θαζψο θαη ε ρξήζε θάζε κέζνπ δξαζηεξηφηεηαο, 

6) Η ζπγθξφηεζε επηηξνπψλ δξαζηεξηνηήησλ απφ κέιε ηνπ ζπιιφγνπ, 

7) Η ζπκκεηνρή ηνπ ζπιιφγνπ ζηα φξγαλα δηνίθεζεο ηνπ ζρνιείνπ, θαη ηνπ λεπηαγσγείνπ. 

8) Κάζε άιιε λφκηκε ελέξγεηα θαη δξαζηεξηφηεηα πνπ ζα απνβιέπεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηνπ ζπιιφγνπ. 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β' 

ΠΟΡΟΙ-ΜΔΛΗ 

ΑΡΘΡΟ 4° 

Μέιε ηνπ ζπιιφγνπ γίλνληαη ν έλαο, ή θαη νη δχν, γνλείο ή θεδεκφλεο (αξθεί λα είλαη ελήιηθεο) ησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζην 

ζρνιείν θαη ζην λεπηαγσγείν , κε πξνθνξηθή ηνπο αίηεζε. Τα κέιε ππνρξενχληαη ζηελ θαηαβνιή εηήζηαο εηζθνξάο . Η εηήζηα 

εηζθνξά γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2006-2007 νξίδεηαη ζηα είθνζη (20) επξψ θαη ζα αλαπξνζαξκφδεηαη θαη' έηνο  κε απφθαζε ηεο 

Γεληθήο Σπλέιεπζεο. Τν πνζφ ηεο εηήζηαο εηζθνξάο θαηαβάιιεηαη ππνρξεσηηθά ην αξγφηεξν κέρξη θαη ην ηέινο Οθησβξίνπ 

θάζε έηνπο. Μέιε ηνπ ζπιιφγνπ εθ' φζνλ είλαη θαη νη δχν γνλείο ελφο καζεηή δηθαηνχληαη ζηελ θαηαβνιή κφλν κίαο εηήζηαο 

εηζθνξάο. 
 

ΑΡΘΡΟ 5° 

Πφξνη ηνπ Σπιιφγνπ είλαη: 

1) Οη ζπλδξνκέο ησλ κειψλ, 

2) Οη πξναηξεηηθέο εηζθνξέο ησλ κειψλ, 

3) Οη δσξεέο, θιεξνλνκηέο θαη επηρνξεγήζεηο απφ νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, 

4) Τα έζνδα απφ δηάθνξεο εθδφζεηο θαη εθδειψζεηο ηνπ Σπιιφγνπ, 

5) Κάζε άιιν έζνδν πνπ λφκηκα έξρεηαη ζην Σχιινγν. 
 

ΑΡΘΡΟ 6° 

1) Κάζε κέινο έρεη ην δηθαίσκα λα ζπκκεηέρεη ζηηο Γεληθέο Σπλειεχζεηο, λα παίξλεη κέξνο ζηηο ζπδεηήζεηο θαη ςεθνθνξίεο, λα 

εθιέγεη θαη λα εθιέγεηαη θαη γεληθά λα ζπκκεηέρεη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζπιιφγνπ. 

2) Τν κέινο πνπ παξαβαίλεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ή αλαπηχζζεη δξαζηεξηφηεηα αληίζεηε κε ηνπο ζθνπνχο ηνπ 

ζπιιφγνπ ή πνπ εκπνδίδεη ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ηνπ ζπιιφγνπ, ππνβάιιεηαη ζηηο παξαθάησ 

πεηζαξρηθέο θπξψζεηο, αλάινγα κε ηελ βαξχηεηα ηεο πξάμεο ηνπ: 

α) γξαπηή επίπιεμε, 

β) πξνζσξηλή δηαγξαθή κέρξη έμη κήλεο θαη γ) δηαγξαθή. 

Οη πνηλέο επηβάιινληαη κεηά απφ πξφηαζε νπνηνπδήπνηε κέινπο, κε απφθαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, κε πιεηνςεθία ησλ % 

ησλ παξφλησλ κειψλ. Η θαηαγγειία πξέπεη λα θνηλνπνηείηαη έγγξαθα (10) δέθα ηνπιάρηζηνλ εκέξεο απφ ην Γηνηθεηηθφ 

Σπκβνχιην, πνπ ζπγθαιεί έθηαθηε Γεληθή Σπλέιεπζε. Τν ππφ θαηεγνξία κέινο νθείιεη λα απνινγεζεί ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε θαη 

κπνξεί λα πξνζθνκίζεη νπνηαδήπνηε ζηνηρεία γηα λα ππνζηεξίμεη ηελ αζσφηεηα ηνπ. Αλ παξαδψζεη ηα ζηνηρεία απηά ζην 

Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην δηθαηνχηαη λα ιάβεη απφδεημε. 



 

Δίλαη δπλαηή ε αλάθιεζε ηεο πνηλήο πνπ γίλεηαη κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία. Η απφθαζε πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλε, δειαδή ζα 

πξέπεη λα αλαθέξεηαη ηφζν ζην άξζξν ηνπ θαηαζηαηηθνχ φζν θαη ζην παξάπησκα. 

ΑΡΘΡΟ 7° 

Παχνπλ λα είλαη κέιε ηνπ Σπιιφγνπ: 

1) Όζνη ην δεηήζνπλ κε γξαπηή αίηεζε ηνπο ζην Γ.Σ., 

2) Όζνη θαζπζηεξνχλ ηελ ζπλδξνκή ηνπο πάλσ απφ (1) έλα ρξφλν θαη κεηά απφ (15) δεθαπέληε κέξεο απφ ηελ εηδνπνίεζε 

ηνπο απφ ην Γ. Σ. ηνπ ζπιιφγνπ. Η εηδνπνίεζε γίλεηαη κε ηελ αλάξηεζε ζρεηηθήο πξφζθιεζεο πξνο πιεξσκή ζηνλ ρψξν ησλ 

αλαθνηλψζεσλ ηνπ ζρνιείνπ. 

3) Όζνη δελ είλαη πιένλ γνλείο θαη θεδεκφλεο καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζην ζρνιείν ή ζην λεπηαγσγείν. 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΟΡΓΑΝΑ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ 

 

ΑΡΘΡΟ 8° 

Όξγαλα ηνπ ζπιιφγνπ είλαη: Η Γεληθή Σπλέιεπζε, Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην θαη ε Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή. 
 

ΑΡΘΡΟ 9° 

Η Γενική υνέλευση 

Η Γεληθή Σπλέιεπζε είλαη ην αλψηαην θαη θπξίαξρν φξγαλν ηνπ Σπιιφγνπ. Σπλέξρεηαη ηαθηηθά κηα θνξά ην ρξφλν, ην πξψην 

ηξίκελν ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο θαη έθηαθηα φπνηε θξίλεηαη αλαγθαίν απφ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ή φηαλ ην δεηήζνπλ ην 1/20 

ησλ ηακεηαθά εληάμεη κειψλ ηνπ Σπιιφγνπ. Σηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ην Γ.Σ. είλαη ππνρξεσκέλν λα ζπγθαιέζεη ηελ Γ. Σ. κέζα 

ζε δέθα κέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. Αλ ην Γ.Σ. αξλεζεί, ην αξκφδην δηθαζηήξην εμνπζηνδνηεί ηνπο αηηνχληεο λα 

ζπγθαιέζνπλ νη ίδηνη Γ.Σ. νξίδνληαο ζπγρξφλσο ην Πξνεδξείν ηεο Γ.Σ. θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο. Η Γ.Σ. βξίζθεηαη 

ζε απαξηία φηαλ ζπκκεηέρεη ην 1/3 ηνπιάρηζηνλ ησλ ηακεηαθά εληάμεη κειψλ. Αλ δελ πξαγκαηνπνηεζεί ε απαξηία ζπγθαιείηαη 

λέα Γ.Σ. ηελ αληίζηνηρε κέξα ηεο επνκέλεο εβδνκάδαο, ζηνλ ίδην ηφπν θαη ηελ ίδηα ψξα, κε ηα ίδηα ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο 

δηάηαμεο, φπνηε βξίζθεηαη ζ'απαξηία κε φζα κέιε είλαη παξφληα. 

Η ζχγθιεζε ηεο Γ.Σ. πξέπεη λα αλαθνηλψλεηαη ζηα κέιε πξηλ απφ πέληε (5) κέξεο, κε γξαπηή πξφζθιεζε πνπ πξέπεη 

ππνρξεσηηθά λ' αλαθέξεη ηνλ ηφπν, ηελ εκέξα, ηελ ψξα θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο. Οη απνθάζεηο ηεο Γ.Σ. 

παίξλνληαη κε απφιuηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ κε αλάηαζε ηνπ ρεξηνχ. Μπζηηθή ςεθνθνξία κε ςεθνδέιηηα γίλεηαη 

κφλν γηα αξραηξεζίεο δειαδή εθινγή Γ.Σ., Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο θαη αληηπξνζψπσλ γηα ηελ Έλσζε. 
 

ΑΡΘΡΟ 10° 

Αξκνδηφηεηεο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο: 

1) Δθιέγεη ην Πξνεδξείν πνπ δηεπζχλεη ηηο εξγαζίεο ηεο. 
2) Δγθξίλεη ή απνξξίπηεη ηνλ απνινγηζκφ ηνπ Γ.Σ. 

3) Δγθξίλεη ή απνξξίπηεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη απαιιάζζεη ην Γ. Σ. απφ θάζε επζχλε ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε ηεο 
Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο. 

4) Δθιέγεη ηα κέιε ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο.  

5) Απνθαζίδεη γηα ηελ δηαγξαθή κειψλ. 

6) Απνθαζίδεη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ηελ δηάιπζε ηνπ Σπιιφγνπ. 

7) Απνθαζίδεη  γηα θάζε ζέκα πνπ δελ αλήθεη ξεηά ζηελ αξκνδηφηεηα άιινπ νξγάλνπ ηνπ Σπιιφγνπ. 

 
ΑΡΘΡΟ 11ο 

Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην: 

Ο Σχιινγνο δηνηθείηαη απφ επηακειέο Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην, κε δχν αλαπιεξσκαηηθά κέιε, πνπ εθιέγεηαη απφ ηελ Γεληθή 

ζπλέιεπζε γηα δχν ρξφληα κε κπζηηθή ςεθνθνξία. 

Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ πνπ απνπζηάδεη αδηθαηνιφγεηα απφ ηξεηο ζπλερείο ζπλεδξηάζεηο ζεσξείηαη πσο 

παξαηηήζεθε αθνχ πξνζθιεζεί εγγξάθσο απφ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην θαη δελ παξνπζηαζζεί, θαη αληηθαζίζηαηαη απφ ηνλ 

θαηάινγν ησλ αλαπιεξσκαηηθψλ. Σπγθεθξηκέλα ηνλ αληηθαζηζηά ν πξψηνο θαηά ζεηξά αλαπιεξσκαηηθφο ζχκβνπινο ηε ζέζε 

ηνπ νπνίνπ θαηαιακβάλεη ην θαηά ζεηξά επηιαρφλ κέινο. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν αληηθαζίζηαηαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ 

ην νπνίν παξαηηείηαη νηθεηνζειψο. Αλ παξαηηεζεί κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ έρσλ αμίσκα δειαδή Πξφεδξνο, 

Αληηπξφεδξνο, Γεληθφο Γξακκαηέαο, Τακίαο ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ζπγθαιείηαη εληφο πελζεκέξνπ θαη ελεξγεί εθινγή λένπ. 

Τν αμίσκα ηνπ κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ σο θαη ησλ αμησκαηνχρσλ απηνχ είλαη ηηκεηηθφ θαη άκηζζν. Τα κέιε ηνπ 

ππνρξενχληαη λα εηζθέξνπλ ζην Σχιινγν ηελ εηήζηα εηζθνξά ηνπο φπσο θαη ηα ινηπά κέιε ηνπ Σπιιφγνπ. Τα αλαπιεξσκαηηθά 

κέιε έρνπλ δηθαίσκα λα κεηέρνπλ ζην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην, λα εθθέξνπλ θάζε θνξά ηελ γλψκε ησλ, αιιά δελ έρνπλ δηθαίσκα 

ζηελ ιήςε απνθάζεσλ. 
 

ΑΡΘΡΟ 12° 

Τν εθιεγκέλν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ζε δηάζηεκα επηά (7) εκεξψλ απφ ηελ εθινγή ηνπ, κε επζχλε ηνπ πξψηνπ ζε ςήθνπο 

ζπκβνχινπ ζπλέξρεηαη γηα λα ζπγθξνηεζεί ζε ζψκα. Αλ δελ ζπγθαιέζεη ην Γ. Σ. ν πξψηνο πιεηνςεθήζαο ζχκβνπινο, 

αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε ηεο ζχγθιεζε ηνπ ηξία (3) κέιε ηνπ Γ. Σ. Σε πεξίπησζε καηαηψζεσο ηεο πξψηεο ζπλεδξηάζεσο 

ηνπ λενεθιεγέληνο Γ.Σ., ζπγθαιείηαη δεχηεξε ζπλεδξίαζε, κεηά ηξεηο (3) εκέξεο, νπφηε γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ πξέπεη λα 

παξίζηαληαη πέληε (5) κέιε ηνπ. Σηελ πξψηε ηνπ ζπλεδξίαζε ην Γ.Σ. εθιέγεη κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ κε κπζηηθή ςεθνθνξία θαη 

απφιπηε πιεηνςεθία Πξφεδξν, Αληηπξφεδξν, Γεληθφ Γξακκαηέα, Δηδηθφ Γξακκαηέα θαη Τακία. 
 

ΑΡΘΡΟ 13° 

Τν Γ.Σ. ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά θάζε κήλα θαη έθηαθηα φπνηε ρξεηαζζεί ή φηαλ ην δεηήζνπλ ηξία (3) κέιε ηνπ κε γξαπηή αίηεζε 

ηνπο πνπ πξέπεη λα αλαθέξεη θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο. 

Τν Γ.Σ. βξίζθεηαη ζ' απαξηία αλ παξεπξίζθνληαη πέληε (5) κέιε ηνπ. Οη απνθάζεηο παίξλνληαη κε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ. 

Σε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ. 

Πξνθεηκέλνπ πεξί ζπκβάζεσλ ή δίθεο ή παξαίηεζε απφ δίθε νη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ιακβάλνληαη δη’ 

απνιχηνπ πιεηνςεθίαο απάλησλ ησλ κειψλ ηνπ. 

Τν Γ.Σ. ζπλεδξηάδεη ζην γξαθείν ηνπ Σρνιείνπ θαη δχλαηαη κε απφθαζε ηνπ λα θαιεί ηνπο δηδαζθάινπο ή ηνπο λεπηαγσγνχο ή 

ηνλ εθάζηνηε Γηεπζπληή ηνπ Σρνιείνπ λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ άλεπ ςήθνπ, θαη κφλν ζπκβνπιεπηηθψο. 
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ΑΡΘΡΟ 14° 

Αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ: 

1) Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ελεξγεί θαη απνθαζίδεη ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ γηα θάζε ζέκα πνπ ελδηαθέξεη ηνλ ζχιινγν. 

2) Γηαρεηξίδεηαη ηελ πεξηνπζία ηνπ ζπιιφγνπ, θαζνξίδεη θαη εγθξίλεη ηηο δαπάλεο. 

3) Σπληάζζεη ηνλ απνινγηζκφ δξάζεο ηνπ Γ.Σ., ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ηα ππνβάιιεη γηα έγθξηζε ζηελ Γεληθή Σπλέιεπζε, 

θαηά ηελ ηαθηηθή ζπλέιεπζε ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ θάζε έηνπο, θαηά κήλα Οθηψβξην. 

4) Δίλαη ππεχζπλν γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο. 

ΑΡΘΡΟ 15° 

Καζήθνληα Πξνέδξνπ: 

1) Ο Πξφεδξνο εθπξνζσπεί ηνλ ζχιινγν ζηηο δηθαζηηθέο θαη δηνηθεηηθέο αξρέο θαη ζηνπο ηξίηνπο. 

2) Πξνεδξεχεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.Σ., ζπγθαιεί ην Γ.Σ. θαη θαηαξηίδεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε καδί κε ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα. 

3) Γηεπζχλεη ηελ ζπδήηεζε θαη ππνγξάθεη κε ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα θάζε έγγξαθν πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

Σπιιφγνπ. 

4) Πξνζππνγξάθεη κε ηνλ ηακία ηηο δηπιφηππεο απνδείμεηο είζπξαμεο, θαη επηβιέπεη ηελ δηαρείξηζε ηνπ ηακία. 

5) Υπνγξάςεη κεηά ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα φια ηα εληάικαηα πιεξσκήο. 
6) Σε πεξίπησζε πνπ απνπζηάδεη ή εκπνδίδεηαη λα αζθήζεη ηα θαζήθνληα ηνπ ηνλ αληηθαζηζηά ζε φια ηα θαζήθνληα θαη ηηο 
αξκνδηφηεηεο ηνπ ν Αληηπξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ. 
 

ΑΡΘΡΟ 16° 

Καζήθνληα Γεληθνχ Γξακκαηέα: 

Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο δηεπζχλεη ην γξαθείν ηνπ ζπιιφγνπ, θπιάεη ηε ζθξαγίδα, ηα αξρεία θαη θάζε έγγξαθν ηνπ Σπιιφγνπ. 

Τεξεί ηα βηβιία ηνπ Μεηξψνπ ησλ κειψλ, ηα πξαθηηθά ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, ζπληάζζεη ηα 

πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο βνεζνχκελνο απφ ηνλ Δηδηθφ Γξακκαηέα. 

Υπνγξάθεη κεηά ηνπ Πξνέδξνπ θάζε έγγξαθν πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπ Σπιιφγνπ θαη φια ηα εληάικαηα 

πιεξσκψλ. Δθδίδεη αληίγξαςα θαη απνζπάζκαηα πξαθηηθψλ θαη άιισλ εγγξάθσλ εθ ηνπ αξρείνπ ηνπ Σπιιφγνπ 

ππνγξαθφκελα απφ απηφλ θαη ηνλ Πξφεδξν, ζπλππνγξάθεη ηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ θαη δηεμάγεη ηελ αιιεινγξαθία. 

Τνλ Γεληθφ Γξακκαηέα απφληα ή θσιπφκελν αλαπιεξνί ν Δηδηθφο Γξακκαηέαο ή άιιν κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ πνπ 

ζα νξίζεη ν Πξφεδξνο. 

 

ΑΡΘΡΟ 17° 

Καζήθνληα Δηδηθνχ Γξακκαηέα: 

Βνεζάεη ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ζηα θαζήθνληα ηνπ θαη ηνλ αλαπιεξνί απφληα ή θσιπφκελν. 
 

ΑΡΘΡΟ 18° 

Τακίαο: 

Ο Τακίαο θξαηεί ηα ινγηζηηθά βηβιία, ηηο δηπιφηππεο απνδείμεηο κε ηηο νπνίεο εηζπξάηηεη ηηο ζπλδξνκέο ησλ κειψλ θαη ηα 

δηάθνξα έζνδα ηνπ Σπιιφγνπ θαη ελεξγεί φιεο ηηο πιεξσκέο. Τηο δηπιφηππεο απνδείμεηο εηζπξάμεσλ ππνγξάθεη ν Πξφεδξνο 

θαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο. Σηα εληάικαηα πιεξσκψλ πξέπεη λα γξάθεηαη πάληνηε θαη ν αξηζκφο απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Σπκβνπιίνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε δαπάλε. 

Σπληάζζεη θαηαζηάζεηο ηακεηαθήο θίλεζεο, πνπ ηηο ππνβάιιεη ζην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ζην ηέινο θάζε εμακήλνπ. Η 

θαηάζηαζε πξέπεη λα πεξηέρεη αλαιπηηθά ηα έζνδα θαη ηα έμνδα κε ηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά έγγξαθα. Ο Τακίαο ππνρξενχηαη 

λα θαηαζέηεη ζ' νπνηαδήπνηε Τξάπεδα ή ην Τακηεπηήξην ζην φλνκα ηνπ Σπιιφγνπ ηα εηζπξαηηφκελα ρξήκαηα κε εμαίξεζε ην 

πνζφλ ησλ 100 € πνπ κπνξεί λα θξαηά ζην ηακείν γηα ηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο ηνπ Σπιιφγνπ. 

Ο Τακίαο κεξηκλά γηα ηελ θαλνληθή είζπξαμε ησλ ζπλδξνκψλ θαη ηεξεί ελήκεξν ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην γηα ηηο 

θαζπζηεξήζεηο. Υπνρξενχηαη λα ζέηεη ζηε δηάζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ γηα έιεγρν ην Τακείν, φπνηε απηφ ήζειε θξίλεη 

αλαγθαίν. 

Ο Τακίαο κε ηνλ Πξφεδξν, θαηφπηλ απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, έρνπλ ην δηθαίσκα λα θάλνπλ αλάιεςε απφ ηηο 

θαηαζέζεηο ή θαη φιεο ηηο θαηαζέζεηο. 
 

ΑΡΘΡΟ 19° 

Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή: 

Ο έιεγρνο ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο γίλεηαη απφ ηελ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή ε νπνία απνηειείηαη απφ ηξία ηαθηηθά θαη δχν 

αλαπιεξσκαηηθά κέιε, ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα είλαη κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ. Δθιέγεηαη απφ ηελ Γεληθή Σπλέιεπζε 

φπσο θαη ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην γηα δχν ρξφληα. Πξφεδξνο ηεο Δμειεγθηηθήο επηηξνπήο νξίδεηαη εθείλνο πνπ πήξε ηηο 

πεξηζζφηεξεο ςήθνπο, ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, εθείλνο πνπ ζα επλνεζεί απφ ηελ θιήξσζε. Πξνβαίλεη ζε έιεγρν ησλ 

βηβιίσλ θαη ππνβάιιεη έγγξαθεο εθζέζεηο ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε. Οη απνθάζεηο παίξλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ 

παξφλησλ κειψλ. Τν κέινο πνπ κεηνςεθεί κπνξεί λα δηαηππψζεη έγγξαθα ηελ δηαθσλία ηνπ. Η Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή 

βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα, φηαλ είλαη παξφληα δχν ηνπιάρηζηνλ απφ ηα ηξία ηαθηηθά ηεο κέιε. 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΑΡΥΑΙΡΔΙΔ - ΔΚΛΟΓΙΚΟ ΤΣΗΜΑ 
 

ΑΡΘΡΟ 20° 

Κάζε δχν (2) ρξφληα ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε, γίλνληαη αξραηξεζίεο, κε κπζηηθή ςεθνθνξία θαη κε ην ζχζηεκα ηεο απιήο 

αλαινγηθήο, ζηηο νπνίεο πξέπεη λα πάξνπλ κέξνο γνλείο πνπ λα εθπξνζσπνχλ (αδηάθνξα αλ ςεθίδνπλ θαη νη δχν γνλείο ελφο 

καζεηή ή κφλν ν έλαο) ην έλα ηέηαξην (1/4) ηνπιάρηζηνλ ησλ καζεηψλ ηνπ Σρνιείνπ θαη ηνπ Νεπηαγσγείνπ. 

Γηθαίσκα ππνβνιήο ππνςεθηφηεηαο έρνπλ κφλν ηα ηαθηηθά κέιε ηνπ ζπιιφγνπ πνπ έρνπλ ηαθηνπνηήζεη ηηο ηακεηαθέο ηνπο 

ππνρξεψζεηο. Γηθαίσκα  ςήθνπ   έρνπλ   φια   ηα  ηαθηηθά  κέιε   πνπ  είλαη ηακεηαθά ηαθηνπνηεκέλα. 

Τα κέιε πνπ επηζπκνχλ λα ππνβάινπλ ππνςεθηφηεηα θαηαζέηνπλ αίηεζε (5) πέvηε εκέξεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ απφ ηηο 

αξραηξεζίεο, ζην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην. 

Γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ αξραηξεζηψλ εθιέγεηαη απφ ηελ Γεληθή Σπλέιεπζε κε αλάηαζε ηνπ ρεξηνχ 3κειήο Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή, 

κε δχν αλαπιεξσκαηηθά κέιε, πνπ πξνεηνηκάδεη θαη δηεμάγεη ηηο εθινγέο θαη θάλεη ηελ δηαινγή ησλ ςήθσλ. 

Κάζε κέινο ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο εθιέγεηαη ρσξηζηά. Τα κέιε ηεο δελ κπνξεί λα είλαη ππνςήθηνη. Σπληάζζεη πξαθηηθφ 

πεξί ηεο εθινγήο ησλ ςήθσλ θαη ηεο αλαθεξχμεσο ησλ επηηπρφλησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, ηεο Δμειεγθηηθήο 



 

Δπηηξνπήο θαη ησλ αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ απηψλ. Παξαδίδεη ην εθινγηθφ πιηθφ ζην λέν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην πνπ είλαη 

ππνρξεσκέλν λα ην θπιάμεη κέρξη ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο πξνζθπγήο θαηά ησλ αξραηξεζηψλ θαη αλ γίλεη πξνζθπγή 

κέρξη ηελ ηειεζίδηθε απφθαζε. Σε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππνςεθίσλ, γίλεηαη θιήξσζε απφ ηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή θαη ν 

θιεξνχκελνο ζεσξείηαη επηηπρψλ. Οη πξψηνη (7) επηά πιεηνςεθνχληεο απνηεινχλ ηα ηαθηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ 

θαη νη δχν  (2) επφκελνη ηα αλαπιεξσκαηηθφ κέιε. 

Απαγνξεχεηαη ε εθινγή πξνζψπσλ σο κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ζπλδενκέλσλ κε ζπγγέλεηα κέρξη δεπηέξνπ 

βαζκνχ. 

Ο ακέζσο εθιεγείο Πξφεδξνο αλαθνηλψλεη ηα απνηειέζκαηα ζηνλ πξνεγνχκελν Πξφεδξν ηνλ νπνίνλ πξνζθαιεί λα ηνπ 

παξαδψζεη ην αξρείν, ηα ηακείν θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζπιιφγνπ εληφο πέληε εκεξψλ θαη βάζεη πξσηνθφιινπ. 

ΔΙΓΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

ΑΡΘΡΟ 21° 

Ο Σχιινγνο εγγξάθεηαη ζηελ δχλακε ηεο Έλσζεο Σπιιφγσλ Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ ηνπ Γήκνπ Πεηξαηά. 
 

ΑΡΘΡΟ 22° 

Ο Σχιινγνο έρεη ζθξαγίδα θπθιηθή, κε ηελ επσλπκία ηνπ θαη ην έηνο ίδξπζεο ηνπ. Σην κέζνλ απηήο απεηθνλίδεηαη κία αξραία 

ηξηήξεο. Τν ιάβαξν θέξεη ηα Διιεληθά ρξψκαηα ηεο ζεκαίαο μεξάο, ην φλνκα θαη ην έηνο ίδξπζεο ηνπ ζπιιφγνπ. 
 

ΑΡΘΡΟ 23° 

Γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ, απαηηείηαη απαξηία ηνπ ελφο δεπηέξνπ (1/2) ησλ ηακεηαθψο εληάμεη κειψλ θαη πιεηνςεθία 

ησλ ηξηψλ ηεηάξησλ (3/4) ησλ παξφλησλ. 

Γηα ηε δηάιπζε ηνπ Σπιιφγνπ ρξεηάδεηαη ε ζπλαίλεζε ησλ ηξηψλ ηεηάξησλ (3/4) φισλ ησλ κειψλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 24° 

To ζσκαηείν δηέπεηαη απφ ηηο αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, θαη απφ ηηο κέρξη ζήκεξα δεκνζηεχζεθεο 

δηαηάμεηο λφκσλ θαη θαλνληζηηθέο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία ζπιιφγσλ γνλέσλ καζεηψλ 

ζρνιείσλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Κάζε ηη πνπ δελ πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ, ξπζκίδεηαη κε 
απφθαζε ηνπ Γ.Σ. ζχκθσλα κε ην Νφκν θαη ηε Ννκνζεζία γηα ηα Σσκαηεία. 

 

ΑΡΘΡΟ 25° 

Τν παξφλ θαηαζηαηηθφ, πεξηέρεη (25) άξζξα εγθξίζεθε ζήκεξα απφ ηα ζεκεξηλά κέιε ηνπ, απνηειεί θσδηθνπνίεζε - 

ηξνπνπνίεζε ηνπ αξρηθνχ θαηαζηαηηθνχ κε αξηζκφ κεηξψνπ ζσκαηείνπ 1077, φπσο απηφ ηδξχζεθε θαη δεκνζηεχηεθε λφκηκα 

ζην Πξσηνδηθείν Πεηξαηά κε ηελ ππ' αξηζκφ 353/1971 απφθαζε ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Πεηξαηά, θαη φπσο απηφ ζηελ 

ζπλέρεηα ηξνπνπνηήζεθε - θσδηθνπνηήζεθε θαη δεκνζηεχηεθε λφκηκα ζην Πξσηνδηθείν Πεηξαηά κε ηελ ππ' αξηζκφ 436/1986 

απφθαζε ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Πεηξαηά. Τν παξφλ θσδηθνπνηεκέλν - ηξνπνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ έγηλε πξνθεηκέλνπ 

λα ελαξκνληζηνχλ ηα άξζξα ηνπ κε ηελ ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα, θαη πξνθεηκέλνπ λα πεξηιάβεη θαη ηνπο γνλείο -θεδεκφλεο 

πνπ έρνπλ παηδηά ζην λεπηαγσγείν πνπ ζπζηεγάδεηαη ζηνλ ρψξν ηνπ 36°" δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, ζα ηζρχεη δε απφ ηελ εγγξαθή 

ηνπ ζηα ηεξνχκελα βηβιία ησλ Σσκαηείσλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ Πεηξαηψο. 
 

ΣΑ ΙΓΡΤΣΙΚΑ ΜΔΛΗ
 
 



 

Μ.  ΠΟΤΛΑΚΗ -ΠΡΙ ΑΚΙΓΟΤ  
ΠΡΟΔΓΡΟ ΠΡΩΣΟΓΙΚΩΝ  
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Αθξηβέο αληίγξαθν ην νπνίν 
ζεσξήζεθε γηα 

 


