
ΠΑΛΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ 8ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 

 

 

 

Τα σημεία του παρόντος καταστατικού που έχουν 

επισημανθεί τροποποιούνται και οι αλλαγές βρίσκονται στην 

τελευταία σελίδα. 
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ΣΥΛΛΌΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ 

ο 1 ο: 
~ 

Ιδρδεται σωματείο με την επωνυμία "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗ-

ΤΩΝ 8ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ~ . 

'Αρθρο 2ο: 

Έδρα του Σωματείου ορίζεται η Καβάλα. 

:· ... , 
~, , Αρθρο 3ο: 

Σκοπός-Δραστηριότητα: 

Σκοποί του Συλλ6γου είναι: 1, ) η στενή συνεργασία με το 

διδακτικ6 προσωπικ6 του σχολείου. 2)Η εξασφάλιση προϋποθέσεων 

για καλύτερη αγωγή και εκπαίδευση των μαθητών. 3)Η συγκρδτηση 

αυτ6νομων συλλογικών μον&δων αγωγής κατά την κείμενη νομοθεσία 

και επιτυχία των σκοπών της. 4)Η συμβολή στην συστηματική μετά-

δοση και την οικειοποίηση της σύγχρονης γνώσης και των πολιτι-

στικών στοιχείων που συνιστούν την πνευματική παράδοση της 

χώρας μας, 5)η συνεχής καταβολή προσπάθειας για διάδοση και 

ανάπτυξη του σχολικού αθλητισμού. 9)η εξασφάλιση του απαραίτητου 

εξο~λισμού του σχολείου με σύγχρονα εποπτικά μέσα διδασκαλίας 

και η διάδοση της χρήσης αυτών. ?)Η δημιουργία, οργάνωση και 
. . 

λειτουργία βιβλιοθήκης και η διάδοση και η χρήση του βιβλίου 

ως και η ίδρυση γυμναστηρίου, αναγνωστηρίων κ.λ.π., επίσης 

δε η υλική και ηθική συμπαράσταση στους μαθητές για τη λειτουρ

γία εκθέσεων έργων τέχνης και την οργάνωση καλλιτεχνικών εκ

δηλώσεων εντ6ς του χώρου του σχολείου. g)η προαγωγή και η ανά

πτυξη της συνεταιριστικής ιδέας και η παροχή βοήθειας για την 

σύσταση και λειτουργία μαθητικών συνεταιρισμών. 9)Η συμπαρά-

σταση στους μαθητές για την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας και της 
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κ α υγεία των 

νfις rtτ o χώρο τ ' 

σί ας μεταξύ τ 

συνεταιριστικο~ 

ρέτηση των συ 

<~ εργασία . ~ - όροντίδα για .~ .. 
: u ιουργία κα ~; συνθηκών υγιει-

## ~ συμβολή στ -~&π τυξη συνεργα-

. 12)η πρ ο~: C: τη ς διαρκούς 

λόγου σε συνε ρ ί:ι: ε τα κέντρα επι μ6ρΦωσης τ· . 

επιμόρφωσης και η συ νεργασία με ορους μαζικούς 

ά·ωση διαλέξεων εr στη μονικού 

περιεχομέ νου κ ι ι -. θη τών πάνω σ-ι; ρχές της δημο-

κρατίας και τ ς α εξα - ίας, έσα στα πλα{σια του νόμου και 

με τήρηση των δημοκρατικών διαδ ικασιών, που θα στοχεύουν στην 

επιτυχία των σκοπών του Συλ λόγου. 

Μέσα για την επιτυχία των σκοπών τοu Συλλόγου είναι: 

Η διενέργεια συγκεντρώσεων και η διεξαγωγή ενημερωηκών 

ομιλιών κατ - -διαλέξεων στα μέλη-"ίΌυ για τα ζητήματα του Σ χολείου, 

οι σ~σκέψεις ανάμεσα στο διδακ τι κό προσωπικό του Σχολείου και 

στη διοίκηση η και στα μέλη του Συλλόγου γι'αυτά τα προβλήματα, 

η παροχή στο σχολείο υλικών μέσων για τις διάφορες ανάγκες 

του, η διάθεση χρημάτων απο τους πόρους του Συλλόγου για τους 

σκοπούς του, η παράσταση στις διάφορες αρχές (δημόσιες, δημοτι

κές, εκκλησιαστικές κ.λ.π.) για τη λύση προβλημάτων που αφορούν 

το σχολείο η τις ανάγκες αυτού του ίδιου του Συλλόγου, η οργάνω-

, , β λ' , δ λ' ση γιορτων, κινηματογραφικων προ ο ων, μουσικων εκ η ωσεων, 

εκδρομών, εκθέσεων έργων τέχνης και άλλων παρόμοιών εκδηλώσεων, 

σε συνεργασία με το Σχολείο, με άλλους κοινωνικούς φορείς ή 

και χωρίς αυτούς, η διάθεση π6ρων για τη δημιουργία βιβλιοθήκης 

και αναγνωστηρίου, η καθιέρωση βραβείων χρηματικών, επαίνων 

και άλλων διακρίσεων για τους μαθητές που aριστεύουν και για 

κείνους που διακρίνονται για την προσφορά του~ υτα πλαίσια -

.. / .. 



• 

-2-

του σχολείου και του κοινωνικοό τους περίγυρου γενικ6τεpα και 

γενικά η ανάπτυξη κάθε ν6μι uη ς δpαστηpι6τητας που συντελεί 

στην εκπλήρωση του σκοποό τ ο υ. 

'Αρθρο 4ο: f 
Εγγραφή μελών - Δικαιώματα - Υποχρεώσεις 

Ως τακτικά μέλη εγγράφονται αυτοδίκαια 6λοι οι γονείς 

των μαθ~~ών ~ου σχολείου. Κάθε τακτικ6 μέλος έχει δικαίωμα 
-

να συμμετέχει στις γενικές συνελεύσεις, να παίρνει μέρος στις 

συζητήσεις, ψηφοφορίες, να εκλέγει και να εκλέγεται, και να 

συμμετέχει στις δραστηριότητες του συλλ6yου. Τα μέλη υποχρε

οόνται να καταβάλουν την ετήσια συνδρομή τους που είναι πεvrα-

ν 

κ6σιες (500) δρχ., η οποία μπορεί να αυξομειώνεται με απ6φαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.). Για τη συμμετοχή και του 

δεότερου γονέα στις διαδικασίες δεν απαιτείται η καταβολή 

συνδρομής. Επίτιμα μέλη εγγράφονται με πρόταση του Δ.Σ. κάτοικοι 

της σχολικής περιφέρειας και εγκρίνονται απο την Γενική Συνέ

λευση, έχουν τα {διQ δικαιώματα με τα τακτικά μέλη εκτ6ς του 

εκλέγειν και εκλέγεσθαι. 

Ως γονείς θεωρούνται ~ι οι επίτροποι ~φφ αν δεν υπάρχουν 

γονείς. Ακ6μη θεωροόνται και οι αντιπρ6σωποι των γονέων ή ~ν 

επιτρ6πων, αν οι γονείς ή οι tπ{τροποι δεν κατοικούν στην έδρα 

του σχολείου και έχουν ορίσει αντιπρ6σωπ6 τους. Οι αντιπρ6σωποι 

αυτοί για να αποδεικνύουν την εξουσία τους για αντιπροσώπευση 

πρέπει να προσκομίζουν γραπτή εξουσιοδ6τηση, θεωρημένη απο 

δημ6σια ή δημοτική αρχή για την γνησι6τητα της υπογραφής αυτού 

που εξουσιοδοτεί, την καταθέτουν δε στη Διοίκηση του συλλ6γου. 

'Αρθρο 5ο: f. 
Τα μέλη του συλλ6γου καταβάλλουν υποχρεωτικά εκτ6ς απο 

.. I . . 



την ετήσια συνδρο 
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αν την κατα βάλει - τ . ς _ , η . οφορίας. ς ο ε( να απο- --- . 

χωρήσει απο το σύ λ. 

χωρεί αυτοδίκαια '~ 

'Αρθρο 6ο: 

ο, ' οβά λλοντας έ ~ίτ . ση , και απο-

α χ · ρή σει μαθητ' ς. 

Κάθε μέ λος - παραβα ίνει τις δι ατάξει ς του Κα ταστα-

τικού ή αναπτύ ει . αστ οιότητα αντίθε τ ε τους σκοπούς του 

συλλόγου, δια ρ ' ~ ε π ι, όού πρ οηγουμέ νω- κλη θ εί σε απολογία, 

με απόφαση του Δ . Σ . που παίρνεται με πλειο ιι ηφία του ενός δευ-

τέρου (1/2 ) των μελ'ν συν ένα (1). Η απόφαση χρειάζεται να 

επικυρωθεί απο τη γ ε νική συνέλευση. 

'Αρθρο ?ο: 

Τα μέλη πέρα απο όσα ορίζονται στο άρθρο έχουν δικαίωμα 

να iκλέγχουν τις πράξεις του Δ. Σ. Τα μέλη ε νημ ε ρώνον ται για 

την πορεία του συλλόγου, εξετάζουν τα βιβλία του και προτεί

νουν στο Δ.Σ. και στις Γενικ ές Συνελεύσεις ό,τι εξυπηρετεί 

τους σκοπούς του συλλόγου κατά την κρίση τους. Τα μέλη του 

Δ.Σ. είναι υποχρεωμένα να παρέχουν πληροφορίες για την ενημέ

ρωση των μελών του συλλόγου. 

Άρθρο 8ο: 

Πόροι του συλλόγου ε{ναι: 

1.0ι συνδρο μέ ς και οι έκτακτες εισφορές των μελών. 

2.0ι προαιρετικές εισφορές των μελών. 

.......... .... 

3.0ι δωρεές, κληροδοσίες, κληρονομ{ες, επιχορηγήσεις, απο οποιο

δήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με την προϋπόθεση ότι δεν 

υπάρχουν δροι αντίθετοι με τους σκοπού ς του συλλόγου. 

4.Τα έσοδα απο διάφορες εκδόσεις και εκδηλώσεις του συλλόγου. 

5.Κάθε άλλο έσοδο που νόμ ιμα έρχεται στο σύλλογο • 

. . / .. 
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'Αρθρο 9ο: 

Τα 6ργανα του συλλ6γου είναι: 

1.Η Γενικιi Συνέλευση (Γ.Σ; . • 

2.Το Διοικητικ6 Συμβούλιο (Δ .Σ.) 

3.Ή εξελεγκτική επιτροπή ( Ε . Ε .). 

"αρθρο 10ο: 

Η Γενική Συνέλευση: 

Η Γενική συνέλευση είναι το ανώτατο κυρίαρχο όργανο 

του συλλόγου, που εκτός απο τις γενικές αρμοδιότητες, αποΦα-

.. 

σίζει για κάθε άλλη υπόθεση που δεν υπάγεται στηνα pμοδιότητα 

άλλου οργάνου. Οι Γενικές συνελεύσεις του συλλόγου είναι 

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ή ΕΚΤΑΚΤΕΣ. Η τακτική γενική συνέλευση συγκαλείται 

μ ι α Φορά το χpονο υποχρεωτικά, τον μήνα Δε~€~α.fιο 1 με υποχρεωτικά 

θέματα ημερήσιας διάταξης, εκτός των άλλων, τον απολογισμό 

του Δ.Σ. και της Ε.Ε. 

Η έκτακτη γενική συνέλευση συγκαλε{ταιΌταν το ζητήσει 

το ένα πέμπτο (1/5) των τακτικών μελών του συλλόγου εγγράφως 

απο το Δ.Σ., αναγράφοντας το θέμα που θα συζητηθεί, ή 6ταν 

το αποφασίσει το Δ.Σ. Ο πρ6εδρος υποχρεούται να καλέσει τη 

Γενική Συνέλευση μέσα σε επτά (7) ημέρες. Ο χρ6νος γνωστοπο{η

qης για την ετήσια τακτική γενική συνέλευση είναι δέκαπέντε 

(15) μέρες πριν, ενώ για την έκτακτη είναι τουλάχιστον τρεις 

(3) μέρες πριν. 

Η Γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, προεδρεύεται απο τριμε

λές προεδρείο που εκλέγεται απο τη Γενική Συνέλευση. Δικαίωμα 

συμμετοχής στη γενική συνέλευση έχουν τα ταμειακώς εντάξει 

μέλη. 

Θέματα ημερήσιας διάταξης μπορούν να προταθούν μέχρι την ημέρα 

της γενικής Συνέλευσης. 

. . I . . 



Άρθρο 11 ο: 

Οι αποΦάσ:: ~ - - ε~ικ~ς συνέλευ -; - 3 { pνο ν ται με την 

απ6λυτη πλει οφ.~ ~~ --- - ~:'των uελ~ν κ ~ , , 
Ε: . ~ι α κυp ε; αν η 

γενικ~ συνέλευ σ 

πρώτη (Α) συνέ λε 

των ταμειακώς ε 

~ , l 
ε. ε-ε: ~τ. Ρ Τια που 

- -_f-ε ι να ε{~αι παρ 6 ~~ ~ 

,ζξ :: : _ ε .~ · . Σε περίπτωσ 

ως εξ~ς: Στη ν 

έ να τρίτο (1/3 ) 

παρτ{ας ορίζεται 

νέα γενική συ ν έ λ ε r ~ε τ3 ίδια θέματα μει ' αιο επτά (7) ημέρες 

που θεωρείται κα ο k ~αι που είναι σε α -α τί α μ ε την παρου

σία 6σων μελών πpοσέ λ ~ υν . 

Άρθρο 12ο: 

Ο Σύλλογος δ ιοικείται απο εφταμελές ( 7 ) διοικητικ6 συμ

βού~ιο :-Π,()υ εκλέγεται κάθε δύο χρ6νια απο τη γενικ~ συνέλευση 

των ~αμειακώς εντάξει μελών σύμφωνα με το άρθρο 20. Το νέο 

Δ.Σ. συνέρχεται σε επτά (7) ημέρες απο την εκλογ~ του ύστερα 

απο πρ6σκληση του μέλους που πλειοΨ~Φισε σε Ψ~Φους και με μυ

στική ψηφοφορία εκλέγει τον Πρ6εδρο, τον αντιπρ6εδρο, τον Γενι

κ6 Γραμματέα και τον ταμία του συλλ6γου . Έχει διετή θητεία 

εκτ6ς αν γίνει πρ6ταση μομφής σε γενική συνέλευση που αποφασί

ζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρ6ντων μελών. 

Αν γίνει δεκτή η μομφή τ6τε θεωρείται παραιτημένο και εκλέγε

ται νέο Δ.Σ. μέχρι την επ6μενη γενική συνέλευση, οπ6τε γίνονται 

κανονικές εκλογές για Δ.Σ. Αν ένα μέλος του Δ.Σ. ή της Ε.Ε. 

αποχωρήσει, η θέση του συμπληρώνεται απο τον πρώτο επιλαχ6-

<~ 
Λ'ι- .. .\. 
. ~ '" -

' , . . , 

'· .. · ..... -:: "~ ... : .,~ 

ντα του ίδιου ψηφοδελτίου κ.ο.κ. Σε περίπτωση που έχουν εξαντλη

θεί οι υποψήφιοι του iliηΦοδελτ{ου, τ6τε η Θέση συμπληρώνεται 

απο το ψηφοδέλτιο που πήρε τις περισσ6τερες ψήφους με ανάλο-

γο τρ6πο. 

'Αρθρο 13ο: 

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα. Με υποχρέωση 

.. I . . 
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του Προέδρου που ορίζει και την ημερήσια διάταξη συγκαλείται 

το Δ.Σ. ει~οσιτέσσερες ( 24 1 ώρες πριν τη συνεδρίαση. Το Δ.Σ. 

είναι σε απαρτία όταν εί ναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα (4) 

μέλη. Σε περίπτωση ισοψηφ ίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου. 

Οι συνεδριάσεις του Δ~Σ. ε ίναι ανοικτές για όλα τα μέλη του 

συλλόγου. 

Άρθρο 14ο: 

Το Δ.Σ. εφαρμόζει το καταστατικό, εκτελεί τις αποφάσεις 

των Γ.Σ., αποφασίζει έγκαιρα για τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις, 

συνιστά επιτροπές για καταμερισμό εργασίας απο τα μέλη τουσυλλ6-

γου, τις ελέγχει και φέρει την ευθόνη για τη δραστηριότητά 

τους. Διαχειρίζεται την περιουσία του συλλόγου και αποφασίζει 

για κάθε θέμα που αφορά την ~κπλήρωση των σκοπών του συλλόγου. 

Μπορεί να ορίζει έναν υπεό θυνο για κάθε τάξη απο τα μέλη του 

συλλόγου γiα να υΠάρχει καλότερη και αμφίδρομη πληροφόρηση 

ανάμεσα στα μέλη και το Δ.Σ. 

'Αρθρο 15ο: 

Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις 

(3) συνεχόμενες aυ~ριάσεις καλείται σε έγγραφη απολογία εντός 

δέκα (10) ημερών με π~όσκληση των μελών του Δ.Σ. Αν η δικαιολο-
. 

γία του είναι ανεπαρκής και δεν συμμορφωθεί, θεωρείται παραι-

τημένο και αναπληρώνεται με τη διαδικασία του άρθρου 12. 

'Αρθρο 16ο: 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το σύλλογο στις δικαστι-

κές αρχές και τις άλλες αρχές ή Φορείς. ΣΥγκαλεί τις συνεδριά

σεις του Δ.Σ., τις προεδρεύει και τις διευθύνει~, υπογράφει 

μαζί με τον Γενικό γραμματέα τα εντάλματα πληρωμής και εκτελεί 

τις αποφάσεις του Δ.Σ. και . των Γενικών Συνελεόσεων. Τα πρα

κτικά του Δ.Σ. υπογράφοντ~ι απο όλα τα μέλη του. WΣε περίπτωση 

•• ,I • • 



απουσίας του Προέδ τι καθιστά ο __ 'εδ ος . 

' Αρθρο 17ο : 

Ο Γε νικ6ς 

'· 
του συλλ6γου , υ τ εντάλματα π ληρ~~~ ς μ~ζ{ με τον π ρ 6εδ~v 

, 
;:> α ε 

ρο, τηρεί Βι Βλίο ε_ ε χο · έ νων και εξερ χο εγγράφων , μητρώο 

μελών και π ρακτικά υνε ριάσεων του Δ. Σ. ςρ ' τίζει να τηρείται 

τάξη στα β ι βλία και κά νει ό λη τη γραφι κή λειά τ ο υ συ λ λόγου, 

Η απουσία του Γ ε νικού γραμματέα αναπληρώ ε -αι απο μέλος του 

Δ.Σ. που ορ ίζ εται _ με απ όφαση τη ς πλειοψηφίας του . 

Άρθρο 1 8 ο: 

Ο Τα μίας ε ισπράττει μ ε διπλότυπες απο δείξε ι ς που έχουν 

την υπογραφή του κ α ι τ η σφραγίδα του συλ λ6γου, τις εισφορές 

- των μελών του συλλόγου και γενικά όλα τα έσοδα του συλλόγου, 

τηρεί τα απαραίτητα βιβλία , ενεργεί κάθε πληρωμή που ορίζει 

το Δ.Σ. και είναι υπεύθυνος για κάθε ατασθαλία, απώλεια χρη

ματ~ν η πληρωμή χωρίς απ6Φαση του Δ.Σ . Κ ρ ατά γ ι α τις επείγου

σες ανάγκες του συλλόγου μέ χ ρ ι δεκαπέντε χ ιλιάδες (15.000) 

δραχμές και καταθέτει σε τ ράπεζα ή ταχυδρομικό ταμιευτήριο 

ποσά που υπερβαίνουν το ποσό των 15.000 δραχμών. Οι αναλή

ψεις χρηματικών ποσών γίνονται απο τον Ταμία η όταν κωλύεται 

αυτ6ς, απο τον Πρόεδρο του Δ . Σ., με βάση αποφάσεις του Δ.Σ. 

το οποίο εξουσιοδοτεί τα πρ6σωπα αυτά σύμφωνα με ταmραπάνω . 

Εάν ο ταμ ί ας δεν iεκτελεί σωστά τα καθήκοντ& του, αντικαθί-

σταται με απ6φαση του Δ.Σ. μέσα σε οκτώ μέρες απο την διαπί-

στωση της ανωμαλίας . 

Άρθρο 19ο: 

Ο αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον πρόεδρο όταν αυτός κωλύ-

εται η απουσιάζει και ασκεί τα καθήκοντά του. 

\ 
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'Αρθρο 20ο: 

Οι αοχαιρεσίες του συ λλόγου για την εκλογή του Δ.Σ., 

γίνονται κάθε δύο χρόνια το v μήνα Δεκέμβριο. Για τη διεξαγωγή 

των εκλογ~ν εκλέγεται απο - η Γ.Σ. με ανάταση των χερι~ν τριμε

λής εφορευτική επιτροπή που δ ιεξάγε ~ τις εκλογές ~αι κάνει 

τη διαλογή των Ψ~Φων. Αν πρ ι ν απο την ψηφοφορία με την ανάταση 

του χεριού το ζητήσει το έ να δέκατο (1/10) των παρ6ντων μελ~ν, 

γίνεται μυστική ψηφοφορία για την εκλογή της εφορευτικής επιτρο

πής. Στην περίπτωση αυτή ανακοινώνονται οι υποψήφιοι και κάθε 

μέλος ψηφίζει έναν υποψήφιο γράφοντας το αντίστοιχο επώνυμο 

σε λευκό ψηφοδέλτιο που δίνεται απο το Πραδρε{ο ~της r.Σ. Τα 

μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι 

για το Δ.Σ . ή την Ε.Ε. 

' Αρθρο 21ο: 

"-, 
~--- ~την Γ.Σ . του άρθρου 20 εκλέγεται εφταμελ6ς διοικητικό 

συμβ6ύλιο και τριμελής εξελεγκτική επιτροπfι. Οι αιτήσεις απλ~ν V 
μελ~ν ή συνδυασμ~ν για υποψηφιότητες μελών Δ.Σ. και Ε.Ε. κατα-

Θέτονται στο Δ.Σ. μέχρι&την τρίτη μέρα πριν απο τις αρχαιρεσίες 

και το Δ.Σ. τυπώνει με ευθύνη του ανάλογο αριθμ6 ψηφοδελτίων~ 

Στις αρχαιρεσίες παίρνουν μέρος και ψηφίζουν τα ταβεια 

κ~ς εντάξει μέλη του συλλ6γου, ο ένας ή και οι δύο γονείς, 

που πρέπει να εκπροσωπούν οπωσδήποτε το ένα τρίτο (1/3) τω 
----·---· ... -----------· 

μαθητών τουσ χολείου. Η ψηφοφορία γίνεται μυστική σ~τυπα 

ψηφοδέλτια. Η κατανομή των εδρ~ν γίνεται με το σύστημα της 

απλής αναλογικής, 6πως περιγράφεται παρακάτω: 

1 . -Οι έδρες του Δ.Σ. και της Ε.Ε. κατανέμονται μεταξύτ 

των συνδθασμ~ν κα ι των χωριστών υποψ η φ ίων α ν&λογα μ ε την εκλο-

γική τους -δύναμη. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων δια11ρείται 

.. I . . 



με τον αριθ μό των ε ~ ~- - : Δ .Σ. ή τη ς Ε . Ξ . _ τ λίκ ο της ~ι-
I , , 

αLρεσης αυτ ης , παρ / ε:- ~ ~~ ο του κλάσμα ~ :, ~~c -ε λε{ το εκλο-

γικ6 μέτρο. Κά θ ε r ·· ... ~· ;:: c ..: 5; Κu. ταλαμ Β ά -..;ει c-' ~~ ; έ ~~ ε ς στο Δ.Σ. 

ή την Ε.Ε. 6σε ς ~ οcές χ εί το εκλογικ 6 ο αριθμ ό των 

έγκυρων ψη φ ο δ ε λτ{ έ λα3ε. 

2.-Χωριστ6ς υπ ο· ~<: ιος π ου έλαβε το ' ιο ή μ εγαλύτερο 

αριθμ6 ψήφων απ ο το εκ λογικό μέτρο, κα ταλα ~~ ε ι μ ια έδρα 

στο 6ργανο για το οποίο είχε θέσει υπο~ηφ ι 6τ η τα . 

3.-Συνδυα σμ6ς που π ε ρ ι λαμβάνει υποΦή G ιους λιγότερους 

απο τις έδ ρ ε ς που του ανήκ ουν καταλαμβάν ε ι τό σες μόνον έδρες 

όσοι είναι και ο ι υποψήφ ι ο ί του. 

4.-Οι έδρες που μένουν αδιάθετες σύμφωνα με τις προηγού

μενες παραγράφους, κατα νέμονται απο μια στους συνδυασμούς εκεί

νους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μια έδρα και οι οποίοι 

συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο απο το ένα τρί10 

(1/3) του εκλογικού μέτρου και που πλησιάζου ν περισσότε ρ ο το 

εκλογικό μέτρο. 

5.-Οι . έδρες που μένουν αδιάθετες και μετά την εφαρμογή 

της προηγούμενης παραγράφου κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών 

που έχουν το μεγαλύτερο υπδλοιπο ψηφοδελτίων απο μιq έδρα. 

Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση. 

Η αναπλήρωση μελών του Δ.Σ. ή της Ε.Ε. μπορεί να γίνει απο 

υποψήφιους του ίδιου ψηφοδελτίου και σύμφωνα με τη διαδικασία 

του.---&ρθρου ... j 2. 

'Αρθρο 22ο: 
"\ 

Επίσης ~ε την εκλογή του Δ.Σ. και της Ε.Ε. και κατ& 
-- - -~ 

τον ίδιο τρόπο του άρθρου. 21i εκλέγονται και εκπρόσωποι για 

, έ ί , , ~ την Ενωση γον ων με την αναλογ α ενας εκπροσωπος στην ενωση 

μέχρι 40 μαθητές που εκπροσωπούνται απο τους γονείς ~ους στην 

εκλογική διαδικασία. Ο αριθμ6ς αυτδς αυξάνεται κατ& ένα αν& 

.. . Ι . . 
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40 μαθητές επι πλέον κ.ο. κ. Δηλαδή για την περίπτωση που οι 

μαθητές . οι οποίοι εκπροσωπούν ται είναι πάνω απο 40, ο τελικ6ς 

αριθμός προκύπτει απο το π λ (κ ο του αριθμού των μαθητ~ν που 

εκπροσωπούνται στις εκλογέ ς δ ια του αριθμού 40. Το δεκαδικό 

μέρος του πηλίκου 6ταν είναι μ ικρ6τερ ο του 0,5 δεν λαμβάνεται 

υπόψη ενώ 6ταν είναι ίσο ή μεγαλύτερο του θ,5 υπολογίζεται 

ως ακεραία μονάδα. 

.. 

Τέλος εκλέγεται απο τη Γενική συνέλευση και ένας εκπρό-

σωπος για τη σχολικ~ επι τροπή . Εκπρόσωποι για την ένωση γονέων 

ή τηv σχολική επιτροπή εκ λέ γονται μέλη του συλλόγου που έχο~ν 

δικαίωμα ψήφου και δεν ει ναι μέλη της εφορευτικής επιτροπής. 

'Αρθρο 23ο: 

Η Εξελεγκτική επιτροπή (Ε.Ε.) εκλέγεται για δόο (2) 

χρόνια και έργο της είναι ο έλεγχος και η εποπτεία των οικονο-

μικ-ών του συλλόγου. Ελέγχε ι τα βι β λία του ταμία και συντάσσει 

έκθεση την οποία υποβάλλει στη γενική συνέλευση. Η Ε.Ε. λει

τουργεί παράλληλα με τη θητεία του Δ.Σ. 

Άρθρο 24ο: 

Τpοποποίηση Καταστατικού: 

Για την τροποποίηση του καταστατικού χρειάζεται απαρτία 

του εν6ς δευτέρου (1/2) των ταμειακ~ς εντάξει μελών, με ~λειο-
-===-····_· -

ψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων. 
- ··-··--· -·· 

'Αρθρο 25ο: 

Ο Σύλλογος διαλύεται αν μείνουν λιγδτερα απο είκασι 

(20.) μέλη ή αν το αποφασίσουν τα τρία τέταρτα (3/4) των παρδντων 

μελών της Γ.Σ. για την οποία απαιτείται απαρτία των δύο τρίτων 

(2/3 ) τ ων ταμειακ~ς εντά ξ ει μελ~ν . ~ε τη διάλυση του συλλ6γου 

η περιουσία του προσφέρεται στην οικεία Εφορεία Σχολείω~ • 

. . ι .. 



, Λ ·~ 2j.h -'i.Q<t:Jpo -~ Ο: 

Ο Σύλλογος έ χε < <' ~ <~ ραγίδα με - ~ _ 
teα ι ~ο έτος 

ί δρυσιlς το υ . 

'!φ θ ρο 27ο: 

Ότι ε έ εται απο το κα7 ~--~-<', καθορίζεται 
με βάση τ η 

, 
ι ,.._ ο Όμοθεσία, δηλα , . :~ . ί 5 66/1 985, την 

Η/987 6/14- 12- 985 α . 6~αση του Υπουργο' ~ς ~θν ικ~ς Παιδείας, 

που εκδόθ ηκ ε ια τ ν ε φαρ~ογή του Νό μο , ~ ς διατάξ~ του 

Αστικού Κώδικα και κάθε άλλου σχετικού 6 ου. 

'αρθρο 28ο; 

Το καταστατικό αυτ ό συντάχθηκε και υπογράφηκε στην Κα-

, σε έκτακτη γενική συνέλευση των 

μελών του Συλλόγου γον έων μαθητών του 8ου Δημοτικού Σχολείου 

Καβάλας.-
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Τροποποίηση Καταστατικού του Συλλόγου Γονέων Μαθητών 8ου Δημοτικού 

Σχολείου Καβάλας 

l}τροποποιείται το 1ο Άρθρο του Καταστατικού του Συλλόγου ως εξής: Ιδρύεται 

σωματείο με τον επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 8ου 
ΔΗΜΟτΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» 

2) Τροποποιείται το 4ο Άρθρο του Καταστατικού του Συλλόγου ως εξής: 

Ως Τακτικά μέλη του σωματείου μπορούν να εγγράφονται ο ένας ή και οι δυο 

γονείς ή κηδεμόνες όλων των μαθnτών που Φοιτούv στο 8ο Δημοτικό Σχολείο . 

Καβάλας και στο 8ο Νnπιαyωνείο Καβάλας. Κάθε τακτικό μέλος έχει δικαίωμα να 
συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις, να παίρνει μέρος στις συζητήσεις , 
ψηφοφορίες, να εκλέγει και να εκλέγεται και να συμμετέχει στις δραστηριότητες 

του συλλόγου. Τα μέλη υποχρεούνται να καταβάλουν τον ετήσια συνδρομή τους, n 
οποία θα ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ). (τα υπόλοιπα 

παραμένουν ως έχει) 

3) Τροποποιείται το άρθρο 21 του Καταστατικού του Συλλόγου 

Τα ονόματα των υποΨnΦίων αναγράΦονται με αλΦαβητική σειρά σε ενιαίο 

ΨnΦοδέλτιο. Ο ΨnΦοΦόρος μπορεί να θέσει μέχρι 7 σταυρούς για το ΔΣ και μέχρι 
3 νια τον Εξελεγκτικό Επιτροπή. Επιτυχόντες θεωρούνται για το οι 7 πρώτοι που 
έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης και_ με σειρά των σταυρών που 

έλαβε ο καθένας και για τον Εξελεγκτική Επιτροπή οι 3 πρώτοι. 

4) τον Κωδικοποίncm· ""',_ 
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