ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΕΙΟΥ
ΛΑΜΙΑΣ
[ Σύμφωνα με τον Ν. 1566/85, Ν. 2621/1998 & ΚΥΑ Δ4/662/23.12.98]
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΤΙΤΛΟΣ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ
Αρθρο 1ο
Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία "Σύλλογος Γονέων 3ου Γυμνασίου
(Μουστακείου) Λαμίας", με έδρα την Λαμία και στερούμενος ΑΦΜ. Στην
έννοια των γονέων περιλαμβάνονται κατά τις ως άνω διατάξεις [ ήτοι Ν.
1566/85, Ν. 2621/1998 & ΚΥΑ Δ4/662/23.12.98] οι γονείς, οι επίτροποι και
οι νόμιμοι αντιπρόσωποί τους. Η εκπροσώπηση των γονέων, μέσω άλλου
προσώπου, επιτρέπεται μόνον κατόπιν έγγραφης νομίμως επικυρωμένης
εξουσιοδότησης ή συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.

Αρθρο 2ο
1. Σκοπός του Συλλόγου είναι : α) η πνευματική ανάπτυξη και η ηθική
διάπλαση των μαθητών στα πλάισια των Ελληνικών και Χριστιανικών
Αρχών και παραδόσεων, ώστε να γίνουν οι μαθητές ελεύθερες
προσωπικότητες με υπευθυνότητα, σε συνδυασμό προς την ανάπτυξη του
σώματός τους, β) η επίτευξη στενής συνεργασίας οικογένειας και σχολείου,
γ) η παροχή κάθε βοήθειας για την όσο το δυνατόν καλύτερη λειτουργία του
σχολείου, δ) η ηθική και υλική συμπαράσταση σε μαθητές που κρίνεται
σκόπιμο (ιδίως απονομή βραβείων κ.λ.π.), ε) η λήψη κάθε νομίμου μέτρου
για την ακίνδυνη υγιεινή και άνετη διαβίωση και γενικά για την παραμονή
των μαθητών στο σχολείο και στ) η συμμετοχή στην διεύθυνση του
Σχολείου με τους τρόπους και το βαθμό που ο Νόμος ορίζει.
2. Για την πραγματοποίηση του σκοπού του ο Σύλλογος μεταχειρίζεται όλα
τα νόμιμα μέσα, ιδίως οργανώνει διαλέξεις για θέματα που αφορούν την
διαπαιδαγώγηση των μαθητών, την εκπαίδευσή τους και γενικότερα την
κοινωνία, διοργανώνει εκθέσεις ζωγραφικής, βιβλίων, μουσικές εκδηλώσεις,
εκπαιδευτικές εκδρομέ, επισκέψεις σε μουσεία και συναφή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Μέλη του Συλλόγου
Άρθρο 3ο
Για την απόκτηση της ιδιότητας μέλους του Συλλόγου πρέπει κάποιος να
είναι γονιός, πατέρας ή μητέρα μαθητή(όπου το καταστατικό γράφει
μαθητής εννοεί και μαθήτρια), να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
του και να το ζητήσει έστω και προφορικά από το Διοικητικό Συμβούλιο
(Δ.Σ.) που αναλαμβάνει και φροντίζει την εγγραφή στο τηρούμενο μητρώο
μελών. Όλοι οι γονείς των μαθητών, ήτοι και όσοι δεν είναι εγγεγραμένα
μέλη, έχουν την δυνατότητα να μετέχουν αυτοδικαίως στον Σύλλογο,
έχοντας τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που προβλέπει το καταστατικό
για τα εγγεγραμένα μέλη.
Τα μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από
το καταστατικό και τον Νόμο, ιδίως το δικαίωμα του εκλέγειν και του
εκλέγεσθαι για το Δ.Σ., την Εξελεγκτική Επιτροπή, την Σχολική Επιτροπή,
την Ένωση Γονέων κ.λ.π. Για να έχουν τα μέλη και οι γονείς που δεν είναι
μέλη δικαίωμα ψήφου στις αρχαιρεσίες για εκλογή διοικήσεως και γενικά
στις διαδικασίες για την εκλογή οποιουδήποτε νόμιμου οργάνου πρέπει να
είναι ταμειακώς εντάξει, εκπληρώνοντας τις οικονομικές υποχρεώσεις τους
έστω και την στιγμή έναρξης της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.).
Τα μέλη έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να λαβαίνουν μέρος στις
Γενικές Συνελεύσεις και να εκθέτουν τις απόψεις τους σε κάθε θέμα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
Πόροι του Συλλόγου
Άρθρο 4ο
Πόροι του Συλλόγου είναι:
α) το δικαίωμα εγγραφής [ 10 € ] των νέων μελών, που απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης μπορεί να αυξομειώσει
β) η τακτική ετήσια εισφορά, που το ποσό της καθορίζεται κάθε χρόνο από
την Γ.Σ του Μαρτίου. Εάν δεν καθοριστεί, ισχύει η εισφορά του
προηγούμενου έτους.
γ) έκτακτες εισφορές για τις οποίες αποφασίζει αιτιολογημένα το Δ.Σ.

δ) οι τυχόν δωρεές και κληροδοτήματα υπέρ του Συλλόγου
ε) τα έσοδα από εκδηλώσεις (γιορτές, εκθέσεις) που οργανώνει ο Σύλλογος
και
ζ) οι πρόσοδοι από τυχόν περιουσία του Συλλόγου ή από τόκους.
Η χρηματική περιουσία του Συλλόγου, εφόσον υπερβαίνει το ποσό των 200
€ κατατίθεται στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ή σε Τράπεζα. Το ποσό αυτό
αυξομειώνεται με απόφαση του Δ.Σ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
Άρθρο 5ο
1. Όργανα διοίκησης του Συλλόγου Γονέων, της Ένωσης Συλλόγων Γονέων
της Ομοσπονδίας Ενώσεως Συλλόγων Γονέων και της Συνομοσπονδίας
Γονέων είναι η Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο αυτών, κατά
περίπτωση.
2. Ο Σύλλογος διοικείται από επταμελές (7μελές) Διοικητικό Συμβούλιο,
αποτελούμενο από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα,
τον Ταμία και τρία (3) μέλη.
Άρθρο 6ο
Διοικητικό Συμβούλο
Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται για διετή θητεία από τα μέλη του Συλλόγου
και από τους γονείς που δεν είναι μέλη και οι οποίοι καλούνται σε όλες τις
Γενικές Συνελεύσεις και μπορούν, εκπληρώνοντας έως την έναρξη της Γ.Σ.
τις τυχόν οικονομικές υποχρεώσεις τους, που είναι ίδιες με τις αντίστοιχες
των μελών, μπορούν να μετέχουν στις εργασίες της και να είναι υποψήφιοι
για το Διοικητικό Συμβούλιο και γενικά για όλα τα όργανα του Συλόγου.
Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται κάθε χρόνο, ειδικά όμως για τις
αρχαιρεσίες συγκαλείται κάθε δύο χρόνια, τον μήνα Μάρτιο, σε ημέρα και
ώρα που καθορίζει το Δ.Σ.
Το νέο Δ.Σ. μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την εκλογή του συγκαλείται σε
σώμα και παραλαμβάνει από το παλιό Δ.Σ.
Το Δ.Σ. εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία, με ψηφοδέλτια και με το
σύστημα της απλής αναλογικής. Υπάρχουν συνδυασμοί η μεμονωμένοι
υποψήφιοι. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να καταρτιστεί

ενιαίο ψηφοδέλτιο.
Για να υπάρχει απαρτία πρέπει να παρίστανται στις αρχαιρεσίες γονείς, μέλη
ή όχι του Συλλόγου, που να εκπροσωπούν, ανεξαρτήτως αν ψηφίζουν οι δύο
γονείς ενός μαθητή ή ο ένας, το 1/3 τουλάχιστον των μαθητών του Σχολείο.
Η επιλογή είναι νόμιμη και αν δεν παρίσταται το παραπάνω 1/3 στις άλλες
εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, υπάρχει όμως η εκπροσώπηση του 1/3
ειδικά για την διαδικασία της εκλογής.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, η Γ.Σ. αναβάλλεται για την επόμενη
εβδομάδα, την αντίστοιχη ημέρα και την ίδια ώρα και απαιτείται το ίδιο
ποσοστό εκπροσώπησης. Αν και πάλι δεν επιτευχθεί η άνω εκπροσώπηση
του 1/3, τότε η Γ.Σ., προχωρεί σε αρχαιρεσίες και εγκύρως εκλέγει Δ.Σ. με
οποιοδήποτε αριθμό μελών κσι γονέων. Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. είναι
μεν νόμιμο, όμως σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ'αριθμ. ||/9876/4-12-1935
κανονιστικής απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, και σύμφωνα με το άρθρο 53
του Ν. 1566/1935, το Δ.Σ. έχει μειωμένα δικαιώματα στην διοίκηση του
Σχολείου και γενικά στην εκλογή οργάνων, όπως οι άνω διατάξεις και οι
συναφείς ορίζουν και για όσο χρονικό διάστημα ισχύσουν.
Άρθρο 7ο
Το Δ.Σ συνεδριαζει τακτικώς μία φορά τον μήνα και εκτάκτως όταν ο
Πρόεδρος κρίνει αναγκαίο ή το ζητήσουν εγγράφως από τον Πρόεδρο πέντε
τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ.
Είναι σε απαρτία το Δ.Σ. αν παρίστανται τουλάχιστον πέντα (5) μέλη του.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία με φανερή ψηφοφορία. Σε περίπτωση
ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου. Σε κάθε συνεδρίαση
επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης.
Άρθρο 8ο
Καθήκοντα Προέδρου
Ο πρόεδρος παρίσταται του Συλλόγου και του Διοικητικού Συμβουλίου,
εκπροσωπεί τον Σύλλογο ενώπιον όλων των Δικαστικών και Διοικητικών
Αρχών και αυτονοήτως ενώπιον όλων των δικαστηρίων, καθώς και στο
σύνολο των σχέσεων του Συλλόγου με νομικά πρόσωπα δημοσίου ή
ιδιωτικού δικαίου, ή με φυσικά πρόσωπα.
Ο Πρόεδρος έχει την υποχρέωση να γνωστοποιεί τις ενέργειές του και τα
αποτελέσματα των ενεργειών του στο Δ.Σ. Κηρύσσει την έναρξη και λήξη

των συνεδριάσεων, διευθύνει την συνεδρίαση, συντάσσει την ημερήσια
διάταξη, θέτει ζητήματα σε ψηφοφορία, υπογράφει τα πρακτικά, όλα γενικά
τα έγγραφα και τα χρηματικά εντάλματα και εν γένει φροντίζει για την καλή
λειτουργία του Συλλόγου και εξασφαλίζει την ακριβή τήρηση του
καταστατικού από όλους. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά ο
Αντιπρόεδρος.
Άρθρο 9ο
Καθήκοντα Ταμία
Ο Ταμίας ενεργεί κάθε χρηματική είσπραξη, εκδίδειμτις αναγκαίες
αποδείξεις και κρατεί τα διάφορα βιβλία ταμείου. Ενεργεί πληρωμές βάσει
ενταλμάτων πληρωμής που έχουν υπογραφεί από τον πρόεδρο για δαπάνες
οι οποίες έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για την
οικονομική διαχείριση. Χρηματικό ποσό που υπερβαίνει τα 200 € ή το ποσό
που καθόρισε το Δ.Σ. υποχρεούται να το καταθέσει στο Ταχυδρομικό
Ταμιευτήριο ή σε Τράπεζα. Ο Ταμίας προβαίνει σε αναλήψεις ύστερα από
απόφαση του Δ.Σ. Τον Ταμία απόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά ένα μέλος
του Δ.Σ. της εμπιστοσύνης του Ταμία. Ο Ταμίας και ο αντικαταστάτης του
ευθύνονται εις ολόκληρον.
Άρθρο 10ο
Καθήκοντα Γραμματέα

Ο Γενικός Γραμματέας φυλάσσει τα αρχεία και την σφραγίδα του Συλλόγου,
συντάσσει τα έγγραφα, συνυπογράφει με τον Πρόεδρο και τηρεί το
πρωτόκολλο για τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα. Τον Γεινικό
Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά ένα μέλος του Δ.Σ. που ορίζει
ο Πρόεδρος.
Άρθρο 11ο
Ειδική Διάταξη για τα μέλη του Δ.Σ.
Μέλος του Δ.Σ. είτε έχει αξίωμα είτε όχι, που θα απουσιάσει
αδικαιολογήτως σε τρείς συνεχόμενες συνεδριάσεις, παύει να αποτελεί
μέλος του Δ.Σ. Για αυτό αποφασίζει το Δ.Σ. με την συνήθη απαρτία και
πλειοψηφία. Το μέλος αντικαθίσταται από τον αμέσως επιλαχόντα αν
υπάρχει, αλλιώς η θέση παραμένει κενή. Αν το μέλος που παύθηκε έχει
αξίωμα, το Δ.Σ., με την συμμετοχή του νέου μέλους, αποφασίζει για τον

διάδοχό του. Υποψήφιος για το αξίωμα είναι κάθε μέλος του Δ.Σ. που θα
δηλώσει υποψηφιότητα και εφόσον δεν έχει μέρχρι τότε αξίωμα. Ολόκληρο
το Δ.Σ. έχει δικαίωμα και υποχρέωση να λαβαίνει μέρος στο Σχολικό
Συμβούλιο. Έργο του Σχολικού Συμβουλίου είναι η εξασφάλιση της ομαλής
λειτουργίας του Σχολείου με κάθε πρόσφορο τρόπο, η καθιέρωση τρόπων
αμοιβαίας επικοινωνίας, διδασκόντων και οικογενειών των μαθητών, η
ηθική καθαρότητά τους και γενικά η υγιεινή του σχολικού περιβάλλοντος
(σχετικό άρθρο 51 του Ν. 1566/1935).
Άρθρο 12ο
Εξελεγκτική Επιτροπή
Συγχρόνως, με τις εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. εκλεγεται και
τριμελής εξελεγκτική επιτροπή με διετή θητεία, για τον έλεγχο της
οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή συντάσσει κάθε χρόνο έκθεση για την οικονομική
διαχείριση, την οποία θέτει υπόψιν της Γ.Σ. που σθγκαλείται κάθε χρόνο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
Γενική Συνέλευση - Αρχαιρεσίες
Άρθρο 13ο
1. Η Γεν. Συνέλευση του Συλλόγου Γονέων αποτελείται από τους γονείς των
μαθητών κάθε δημόσιου ή ιδιωτικού σχολείου, οι οποίοι μετέχουν
αυτοδικαίως σε αυτή, υπό την έννοια ότι :
α) το καταστατικό δεν μπορεί να αποκλείσει γονέα να γίνει οποτεδήποτε
μέλος του συλλόγου, μετά την εκπλήρωση τυχόν υποχρεώσεών του.
β) στις γενικές συνελεύσεις δεν καλούνται μόνο τα εγγεγραμμένα μέλη αλλά
όλοι οι γονείς, οι οποίοι ακόμα και κατά την έναρξη των εργασιών της
Γενικής Συνέλευσης, μετά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, μπορεί
να γίνουν μέλη του Συλλόγου και να υποβάλλουν υποψηφιότητα ως μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου ή Εκπρόσωποι του Συλλόγου στην Ένωση
γονέων.
Η Τακτική Γ.Σ. συγκαλείται κάθε χρόνο με φροντίδα του Δ.Σ. και με
έγγραφες προσκλήσεις, που δίνονται σε όλους τους γονείς, μέλη ή όχι του
Συλλόγου, δέκα πέντε τουλάχιστον μέρες πριν από την Συνέλευση. Αν όμως
το Δ.Σ. κρίνει αιτιολογημένα ότι ειδικοί λόγοι επιβάλλουν σύντμηση της
προθεσμίας, τότε η προθεσμία μπορεί να συντομευθεί μέχρι έξι (6) μέρες. Η

Γ.Σ. συγκαλείται το μήνα Μάρτιο σε ημέρα και ώρα που θα καθορίζει το
Δ.Σ.
Η Γ.Σ. καλείται και εκτάκτως οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο από το Δ.Σ. που
αποφασίζει, με την συνήθη απαρτία και πλειοψηφία ή ζητηθεί από το 1/3
τουλάχιστον των εγγεγραμένων μελών του Συλλόγου, με έγγραφη αίτησή
τους προς το Δ.Σ., στην οποία θα γράφονται υποχρεωτικά τα θέματα προς
συζήτηση.
Το Δ.Σ. έχει την υποχρέωση σύγκλησης της Γ.Σ. εντός 15 ημερών από την
υποβολή σε αυτό της αιτήσεως των μελών. Η Γ.Σ. αποτελεί το Ανώτατο
Όργανο του Συλλόγου και αποφασίζει για όλα τα ζητήματα.
2. Η Γεν Συνέλευση της Ένωσης Συλλόγων Γονέων αποτελείται από όλους
τους εκπροσώπους των Συλλόγων γονέων των σχολείων της ίδιας
κοινότητας ή, δήμου ή δημοτικού διαμερίσματος.
3. Η Γεν Συνέλευση της 0μοσπονδίας Ενώσεων Συλλόγων Γονέων
αποτελείται από όλους τους εκπροσώπους των Ενώσεων Συλλόγων Γονέων
κάθε νομού (Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση) ή νομαρχιακού διαμερίσματος.
4. Η Γεν Συνέλευση της Συνομοσπονδίας Γονέων αποτελείται από τους
εκπροσώπους των 0μοσπονδιών Ενώσεων Συλλόγων Γονέων όλης της
χώρας.
Άρθρο 14ο
Διαδικασία στην Γενική Συνέλευση
Α. Στις αρχαιρεσίες α) για εκλογή Δ.Σ και Εξελεγκτικής Επιτροπής, β) για
εκλογή εκπροσώπου στην Σχολική Επιτροπή και γ) για εκλογη
αντιπροσώπων στην Ένωση Γονέων ( ανά 40 μαθητές - 1 αντιπρόσωπο)
απαιτείται για την απαρτία η παρουσία των γονέων, μελών ή όχι του
Συλλόγου, που εκπροσωπούν, ανεξαρτήτως αν ψηφίζουν ή όχι και οι δύο
γονείς ενός μαθητή ή ο ένας το ένα τρίτο τουλάχιστον (1/3) των μαθητών
του Σχολείου. Το ίδιο ποσοστό απαιτείται και στην δεύτερη συνεδρίαση. Η
απόφαση λαμβάνεται με την απλή αναλογική προκειμένου να εκλεγούν τα
μέλη του Δ.Σ., τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής και οι εκπρόσωποι για
την Ένωση Γονέων . Σχετικό το άρθρο 3 της υπ'αριθμ. || /9876/ 4-12-1935
κανονιστικής απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων. Τα ψηφοδέλτια είναι χειρόγραφα, φωτοτυπημένα ή έντυπα.
Καταρτίζονται συνδυασμοί. Γίνονται δεκτοί και μεμονωμένοι υποψήφιοι. Οι
υποψηφιότητες υποβάλλονται την προηγούμενη ημέρα ή και νωρίτερα, αλλά

και αμέσως μετά την έναρξη των εργασιών της Γ.Σ. Σε όλες τις περιπτώσεις
η ψηφοφορία είναι μυστική. Ο ψηφοφόρος μπορεί να θέσει 1-3 σταυρούς
προτίμησης και για την εκλογή Δ.Σ. έως 9.
Ειδικά, προκειμένου να εκλεγεί τακτικός εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής
του για την Σχολική Επιτροπή, αυτοί εκλέγονται από τους υποψηφίους που
έχουν πάρει τις περισσότερες ψήφους.
Β. Για την τροποποίηση του καταστατικού και για την διάλυση του
Συλλόγου υπάρχει απαρτία, εάν παρίσταται το 1/2 των μελών. Η απόφαση
λαμβάνεται με την πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων. Τα ίδια ποσοστά
απαιτούνται και στην δεύτερη συνεδρίαση.
Γ. Για τον απολογισμό, προϋπολογισμό, απαλλαγή μελών του Δ.Σ. από κάθε
ευθύνη και για οποιοδήποτε άλλο θέμα υπάρχει απαρτία αν παρίσταται το
1/2 των ταμειακώς εντάξει μελών. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γ.Σ.
αναβάλλεται για την αντίστοιχη ημέρα και ώρα της προσεχούς εβδομάδας,
οπότε και υπάρχει απαρτία όσα μέλη και αν παρίστανται (δεύτερη
συνεδρίαση). Η απόφαση λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων, ήτοι 1/2 συν ένας.
Άρθρο 15ο
Διαδικασία ψηφοφορίας - Ανακήρυξη υποψηφίων - Αποτελέσματα
εκλογών
1. Η Γεν. Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία σύμφωνα με όσα ορίζονται στο
παρόν καταστατικό. Κατά την ψηφοφορία όμως πρέπει να ψηφίσουν γονείς
που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1 /3 των μαθητών της σχολικής μονάδας.
Οι γονείς έχουν μία ψήφο o καθένας ανεξάρτητα από πόσα παιδιά
εκπροσωπούν.
2. Οι εκλογές επαναλαμβάνονται μέχρι δύο φορές, με τις ίδιες προϋποθέσεις
απαρτίας του προηγουμένου εδαφίου, εφόσον δεν ψηφίσουν γονείς που
εκπροσωπούν το ως άνω ποσοστό των μαθητών. Στην περίπτωση που δεν
επιτυγχάνεται και μετά την τρίτη επανάληψη των εκλογών η εκπροσώπηση
του ενός τρίτου των μαθητών του σχολείου, ο σύλλογος γονέων θεωρείται
ότι εκλέγεται νομίμως αλλά δε συμμετέχει στη σχολική επιτροπή, στο
σχολικό συμβούλιο και δεν εκπροσωπείται στην ένωση γονέων. Στην
τελευταία αυτή περίπτωση το Δ.Σ. του Συλλόγου μπορεί να αποφασίσει την
επαναπροκήρυξη εκλογών για την επίτευξη των προϋποθέσεων απαρτίας
του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής.

3. Η Εφορευτική Επιτροπή μετά τη διαπίστωση της απαρτίας της Γεν.
Συνέλευσης, μεριμνά για την ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας, λαμβάνει
οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. κυρίως σε ότι αφορά τη διασφάλιση της
μυστικότητας της ψηφοφορίας, της διαπίστωσης της ταυτότητας των
ψηφοφόρων και της νομιμοποιήσεως αυτών ως εκλογέων.
4. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας η εν λόγω εφορευτική επιτροπή
προβαίνει στην καταμέτρηση των έγκυρων ψηφοδελτίων και:
α] εφόσον στις εκλογές κατατίθενται περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια
(i) καθορίζει το εκλογικό μέτρο διαιρώντας το σύνολο των έγκυρων
ψηφοδελτίων με τον αριθμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου
(εφόσον κατά τη διαίρεση αυτή προκύψει κλάσμα, δεν λαμβάνεται υπόψη)
και
(ii) καθορίζει τον αριθμό των θέσεων που καταλαμβάνει κάθε συνδυασμός
στο διοικητικό συμβούλιο διαιρώντας τον αριθμό των έγκυρων
ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε υποψήφιος με το εκλογικό μέτρο.
(iii) Μεμονωμένος υποψήφιος που έλαβε αριθμό ψήφων ίδιο ή μεγαλύτερο
από το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μία έδρα στο όργανο για το οποίο είχε
θέσει υποψηφιότητα.
(iv) Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψηφίους λιγότερους από τις θέσεις
που του ανήκουν καταλαμβάνει το πολύ τόσες θέσεις, όσοι είναι και οι
υποψήφιοί του.
(ν) Οι θέσεις που μένουν αδιάθετες σύμφωνα με τις διατάξεις των
προηγουμένων περιπτώσεων κατανέμονται από μία στους συνδυασμούς
εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία θέση και οι οποίοι
συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1 /3 του
εκλογικού μέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό μέτρο.
(vi) Οι θέσεις που μένουν ακόμα αδιάθετες κατανέμονται μεταξύ των
συνδυασμών που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων από μία
θέση. Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση ενώπιον της επιτροπής
που είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των εκλογών.
β] Εφόσον οι εκλογές γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, κάθε ψηφοφόρος
μπορεί να θέσει σταυρούς προτίμησης μέχρι το 40% των εκλεγομένων και οι
θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατανέμονται με βάση τον 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.
γ] Όταν οι εκλογές για την ανάδειξη των εκπροσώπων των Συλλόγων
Γονέων στην Ένωση Γονέων γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, κάθε
ψηφοφόρος μπορεί να επιλέξει έναν μόνον από τους υποψηφίους. Όσοι
εκπρόσωποι έχουν εκλεγεί με διαφορετικό σύστημα σταυροδοσίας πριν από
τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης θεωρούνται ότι έχουν εκλεγεί
νόμιμα, εφόσον έχουν εφαρμοσθεί κατά τα λοιπά οι διατάξεις των
παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 53 του ν. 1566/85.
δ] `0ταν οι εκλογές των διοικητικών συμβουλίων των Ενώσεων Γονέων, των
0μοσπονδιών Γονέων και της Συνομοσπονδίας γίνονται με ενιαίο
ψηφοδέλτιο, κάθε εκπρόσωπος μπορεί να επιλέξει μέχρι το 40% των μελών
που πρόκειται να εκλεγούν.
Άρθρο 16ο
Τις αρχαιρεσίες του Συλλόγου διευθύνει Πρόεδρος με βοηθό Γραμματέα
που εκλέγονται με ανάταση των χεριών. Απαιτείται σχετική πλειοψηφία.
Κατά τον ίδιο τρόπο εκλέγεται Τριμελής Εφορευτική Επιτροπή και
Γραμματέας. Η Επιτροπή ορίζει τον Πρόεδρο και τα μέλη, διεξάγει την
ψηφοφορία, προβαίνει στην διαλογή των ψήφων και συντάσσει πρωτόκολλο
ψηφοφορίας και πρακτικό.
Άρθρο 17ο
Σχετικά με τον απολογισμό της Διοικήσεως : γίνεται λογοδοσία του Δ.Σ.,
ανάγνωση του προϋπολογισμού, ανάγνωση της Έκθεσης της Εξελεγκτικής
Επιτροπής, έγκριση του απολογισμού και προϋπολογισμο, απαλλαγή του
Δ.Σ. από ευθύνες, τυχόν αυξομείωση του δικαιώματος εγγραφής και της
ετήσιας συνδρομής.
Άρθρο 18ο
Ένωση γονέων – Ομοσπονδία – Συνομοσπονδία Γονέων – Εκλογές
ανάδειξης εκπροσώπων.
Το Διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων, της Ένωσης του Συλλόγου
Γονέων. της 0μοσπονδίας των Ενώσεων Συλλόγων Γονέων και της
Συνομοσπονδίας Γονέων, κατά περίπτωση, προβαίνει με βάση τα
προβλεπόμενα στις παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 53 Ν. 1566Ι85. όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παρ 1β του Ν 2521/1998 στο καθορισμό
του αριθμού των εκπροσώπων τους στο αμέσως ανώτερο όργανο.

Η Γενική Συνέλευση κάθε οργάνου προβαίνει στην εκλογή των
εκπροσώπων του στο αμέσως ανώτερο όργανο εφαρμοζομένων αναλόγως
των διατάξεων του άρθρου 2 της απόφασης αυτής. Το Δ.Σ. οποιουδήποτε
οργάνου δεν μπορεί να απαγορεύσει τη συμμετοχή των εκλεγμένων
εκπροσώπων στα ανώτερα όργανα.
Το Διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων κά8ε σχολικής μονάδας
ανακοινώνει εγγράφως στον οικείο Δήμαρχο ή πρόεδρο της Κοινότητας τα
ονόματα των εκπροσώπων με τη σειρά εκλογής τους. Η ανακοίνωση αυτή δε
λαμβάνεται υπόψη αν δεν συνοδεύεται από επικυρωμένο απόσπασμα των
πρακτικών της Γεν. Συνέλευσης στο οποίο αναφέρονται τα ονόματα αυτών
που ψήφισαν και αυτών που έχουν εκλεγεί ως εκπρόσωποι.
Με τη φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου γονέων
κοινοποιούνται τα αποτελέσματα των εκλογών στον Διευθυντή του
Σχολείου ο οποίος βεβαιώνει στο Δήμαρχο ή το Πρόεδρο της Κοινότητας
εγγράφως ότι από το μαθητικό δυναμικό του σχολείου, σε συνδυασμό με
τον αριθμό των ψηφισάντων, προκύπτει η απαρτία της Γεν. Συνέλευσης και
δικαιολογείται ο αριθμός των εκπροσώπων.
Τα ονόματα όλων των εκπροσώπων αποστέλλονται από τα Δ.Σ. των
Συλλόγων Γονέων στην Ένωση των Συλλόγων Γονέων. Μετά την
ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας και τη γνωστοποίηση των
αποτελεσμάτων των εκλογών, η διοίκηση της Ένωσης των Συλλόγων
Γονέων καλεί όλους τους εκπροσώπους σε Γενική Συνέλευση, για να
εκλέξουν το νέο διοικητικό Συμβούλιο και τα άλλα προβλεπόμενα όργανα
και εκπροσώπους, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 2 της
απόφασης αυτής.
Η Γεν. Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, αν υπάρχουν κατά την έναρξή των
εργασιών της τα περισσότερα μέλη από όσα έχουν οριστεί.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης των Συλλόγων Γονέων ανακοινώνει
με τη σειρά εκλογής τους τα ονόματα των επιλεγέντων ως εκπροσώπων της
στην οικεία 0μοσπονδία Γονέων μαζί με επικυρωμένα πρακτικά από τα
οποία προκύπτουν τα ονόματα των ψηφισάντων και των εκλεγέντων.
Τα αποτελέσματα των εκλογών κοινοποιούνται με τη φροντίδα του
Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης των Συλλόγων Γονέων στον αρμόδιο
Νομάρχη ο οποίος προβαίνει σε διαπίστωση της νομιμότητας της σχετικής
διαδικασίας ως προς την απαρτία της Γεν. Συνέλευσης και τον αριθμό των
εκπροσώπων και ενημερώνει σχετικά την 0μοσπονδία Γονέων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της 0μοσπονδίας Γονέων κάθε νομού ή
νομαρχιακού διαμερίσματος, ανακοινώνει τα ονόματα των εκπροσώπων της
στη Συνομοσπονδία, με τη σειρά εκλογής τους, μαζί με επικυρωμένα
πρακτικά από τα οποία προκύπτουν τα ονόματα των ψηφισάντων και των
εκλεγέντων.
Τα αποτελέσματα των εκλογών κοινοποιούνται με τη φροντίδα των
Διοικητικών Συμβουλίων των 0μοσπονδιών στη Γενική Διεύθυνση
Διοίκησης Α`/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης η οποία προβαίνει στη
διαπίστωση της νομιμότητας της διαδικασίας ως προς την απαρτία της Γεν.
Συνέλευσης και τον αριθμό των εκπροσώπων και ενημερώνει σχετικά τη
Συνομοσπονδία Γονέων.
Η Γενική Συνέλευση της Συνομοσπονδίας Γονέων προβαίνει στην εκλογή
του διοικητικού Συμβουλίου της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της
απόφασης αυτής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
Λοιπές διατάξεις
Άρθρο 19ο
1 . Οι εκλογές για την ανάδειξη κατά περίπτωση Διοικητικών Συμβουλίων
των Ενώσεων Γονέων, των 0μοσπονδιών Γονέων και της Συνομοσπονδίας
Γονέων διενεργούνται μετά την εκπνοή των προθεσμιών που προβλέπονται
από τη διάταξη του άρθρου 2 του ν. 26 21 /1998 για την ανάδειξη
Διοικητικού Συμβουλίου του αμέσως κατώτερου συλλογικού οργάνου.

2. Εφόσον για οποιοδήποτε λόγο δεν έχει συγκροτηθεί σε σωματείο ο
Σύλλογος Γονέων ενός Σχολείου, η Ένωση Γονέων, η 0μοσπονδία Γονέων
και η Συνομοσπονδία καλούνται σε Γενική Συνέλευση κατά περίπτωση από
τον οικείο Διευθυντή Σχολικής μονάδας. Δήμαρχο ή Πρόεδρο Κοινότητας,
από τον αντίστοιχο Νομάρχη και από το Γενικό Διευθυντή της Διοίκησης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ..
Η Γενική αυτή Συνέλευση έχει ως σκοπό τη διενέργεια εκλογών για την
ανάδειξη Δ.Σ., κατά περίπτωση και των εκπροσώπων τους στα ανώτερα
όργανα, όπου απαιτείται.
Τελικές Διατάξεις
Άρθρο 20ο

Ο Σύλλογος έχει δική του σφραγίδα με τις λέξεις "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ
3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (ΜΟΥΣΤΑΚΕΙΟΥ) ΛΑΜΙΑΣ".
Άρθρο 21ο
Σε περίπτωση Διάλυσης του Συλλόγου η κινητή και ακίνητη περιουσία του
περιέρχεται στην Σχολική Επιτροπή. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν για λόγους
νομικούς, η περιουσία θα περιέρχεται στον Δήμο Λαμίας.
Άρθρο 22ο
Το αρχικό καταστατικό που αποτελείτο από 21 άρθρα ψηφίστηκε ομόφωνα
από την ιδρυτική Γ.Σ. της 9ης Δεκεμβρίου 1970, εγκρίθηκε με την
υπ'αριθμ. 20/1971 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λαμίας και
καταχωρήθηκε στο οικείο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Λαμίας με
αριθμό 1016/3-4-1971.
Άρθρο 23ο
Το παρόν καταστατικό συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο
σύνολο του την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2017 από την Καταστατική
Γενική Συνέλευση των μελών του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ 3ου
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ. Υπογράφεται από το
Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης και θα τεθεί σε ισχύ από την ημέρα της
έγκρισης του από το Ειρηνοδικείο Λαμίας και της καταχώρησής του στο
Δημόσιο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Λαμίας.
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