
ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ 

ΤΛΛΟΓΟΤ ΓΟΝΔΩΝ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ 

ΣΟΤ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟΤ ΒΡΙΛΗΙΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1 

Ιδξχεηαη χιινγνο Γνλέσλ ησλ καζεηψλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ 4νπ 
Νεπηαγσγείνπ Βξηιεζζίσλ κε ηελ επσλπκία: «ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΝΔΩΝ ΣΩΝ 
ΜΑΘΗΣΩΝ ΣΟΤ 4νπ ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟΤ ΒΡΙΛΗΙΩΝ» κε έδξα ηα Βξηιήζζηα Αηηηθήο 
(4ν Νεπηαγσγείν Βξηιεζζίσλ) επί ηεο νδνχ Αιθεηνχ θαη Υεικνχ. 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΚΟΠΟΙ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ 

2.1. Η βειηίσζε ησλ φξσλ θνίηεζεο θαη δηαβίσζεο ησλ παηδηψλ ζε δηδαθηήξηα 
ζχγρξνλα, άλεηα θαη πγηεηλά.  

2.2. Η πξναγσγή θαη ε αλάπηπμε ηεο παηδείαο, ψζηε λα είλαη πξνζαξκνζκέλε ζηα 
ζχγρξνλα πιαίζηα ηεο παηδαγσγηθήο επηζηήκεο θαη ησλ ηερλψλ.  

2.3. Η ηζφηηκε ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ιεηηνπξγνχο ηνπ ρνιείνπ γηα ηελ 
νινθιήξσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη δηδαθηηθνχ έξγνπ, κε ηελ ελίζρπζε ηεο 
απξφζθνπηεο θαη αδέζκεπηεο άζθεζεο ηνπ ιεηηνπξγήκαηφο ηνπο.  

2.4. Η πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ καζεηψλ κε εθαξκνγή ζχγρξνλνπ ζεζκνχ ζρνιηθήο 
πγηεηλήο θαη χπαξμε ζρνιηθψλ ηαηξψλ.  

2.5. Η κειέηε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ καζεηψλ θαζψο θαη ν ζπληνληζκφο ηεο δξάζεο 

φισλ ησλ γνλέσλ θαη ζπλεξγαζία κε ηηο καζεηηθέο θνηλφηεηεο θαη ην ζχιινγν 
δηδαζθάισλ γηα ηελ επίιπζή ηνπο.  

2.6. Η ζπκπαξάζηαζε θαη ζπλδξνκή ζηηο πξσηνβνπιίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα 
πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κέζα θαη έμσ απφ ην ζρνιείν γην ηε δηαηήξεζε θαη 
δηάδνζε ηεο ιατθήο θαη πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 
πιιφγνπο Γνλέσλ, ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θ.α.  

2 7 Η ζπκπαξάζηαζε ζηνπο καζεηέο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πξσηνβνπιίαο ηνπο, ηεο 
επγεληθήο άκηιιαο γηα κάζεζε θαη εξγαζία θαη ηεο πνιηηηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κέζα 
θαη έμσ απφ ην ζρνιείν.  

2.8. Η πιήξεο εθαξκνγή ηεο Γεκφζηαο Γσξεάλ Παηδείαο, κε αχμεζε ησλ δαπαλψλ 
γηα ηελ πιήξε θάιπςε απφ ην θξάηνο ησλ αλαγθψλ εθπαίδεπζεο, κε ζηφρν ηελ 
εμάιεηςε ηεο παξαπαηδείαο.  

19. Η βειηίσζε ηεο δνκήο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ε 
πιεξφηεηα θαη αξηηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, ψζηε λα παξέρεηαη 
νπζηαζηηθή γεληθή θαη εηδηθή κφξθσζε.  

2.10. Η επηδίσμε γηα ζπζηεκαηηθή θαη επηζηεκνληθή εθπαίδεπζε θαη αγσγή ησλ 
καζεηψλ, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο δεκνθξαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ αλζξσπηζκνχ.  

2.11. Η πξνψζεζε θαη ε αλάπηπμε ηνπ ζρνιηθνχ αζιεηηζκνχ, κε ηε ιεηηνπξγία 
αλάινγσλ ηκεκάησλ.  



2.12. Η θαιιηέξγεηα ζρέζεσλ επηθνηλσλίαο θαη αιιειεγγχεο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ 
πιιφγνπ αθελφο θαη αθεηέξνπ κεηαμχ απηψλ, ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, ηεο 
Έλσζεο πιιφγσλ Γνλέσλ ηνπ Γήκνπ καο θαη ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.  

ΑΡΘΡΟ 3 

ΜΔΑ ΔΠΙΣΔΤΞΗ ΣΩΝ ΚΟΠΩΝ 

3.1. Η αλάπηπμε ηεο ζηελήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ γνλέσλ, εθπαηδεπηηθψλ, καζεηηθψλ 
θνηλνηήησλ, Σνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη άιισλ θνξέσλ πνπ ζπλδένληαη κε ην ρψξν 
ηεο εθπαίδεπζεο.  

3.2 Η ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηνπ πιιφγνπ.  

3.3 Η έθδνζε εληχπσλ κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ησλ θαηαζηαηηθψλ ζθνπψλ ηνπ 
πιιφγνπ θαη πάληα ζην πλεχκα ηεο ειεχζεξεο έθθξαζεο ησλ κειψλ.  

3.4. Η ζπγθξφηεζε επηηξνπψλ δξαζηεξηνηήησλ απφ ηα κέιε ηνπ πιιφγνπ  

3.5. Οη παξαζηάζεηο θαη ε ππνβνιή ππνκλεκάησλ ζηνπο αξκφδηνπο θνξείο γηα ηελ 

ελεκέξσζή ηνπο θαη ηε ιχζε ησλ πξνβιεκάησλ θαζψο θαη ε ρξήζε θάζε κέζνπ 
δεκνζηφηεηαο. 

3.6. Η εθπξνζψπεζε ηνπ πιιφγνπ ζηε ρνιηθή Δπηηξνπή.  

3.7. Η νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ηνπ ζην ρνιηθφ πκβνχιην.  

3.8. Η ηαθηηθή θαη αξκνληθή ζπλεξγαζία ηνπ πιιφγνπ κε ηα φξγαλα δηνίθεζεο ηνπ 
ζρνιείνπ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηνπ  

3.9. Η ζπκκεηνρή θαη ζηελή ζπλεξγαζία κε ηελ Έλσζε πιιφγσλ Γνλέσλ ηνπ Γήκνπ 
Βξηιεζζίσλ θαζψο θαη κε ηελ Αλψηαηε πλνκνζπνλδία πιιφγσλ Γνλέσλ θαη 
Κεδεκφλσλ καζεηψλ Διιάδνο.  

3.10. Κάζε άιιε λφκηκε ελέξγεηα θαη δξαζηεξηφηεηα πνπ Θα απνβιέπεη ζηελ 
επίηεπμή ησλ ζθνπψλ ηνπ πιιφγνπ.  

3.11. Η νξγάλσζε δηαιέμεσλ, νκηιηψλ, παξαζηάζεσλ,  

ζπγθεληξψζεσλ, εθδξνκψλ, ενξηψλ θαη άιισλ εθδειψζεσλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 
ζθνπψλ ηνπ πιιφγνπ.  

ΑΡΘΡΟ 4 

ΜΔΛΗ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ 

4.1. Μέιε ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ είλαη φινη ζη γνλείο ησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζηα 
ζρνιείν, εθφζνλ εθπιεξψζνπλ ηηο πξνο ην χιινγν νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. 
Σν Μεηξψν ησλ κειψλ ηνπ πιιφγνπ είλαη ν θαηάινγνο ησλ γνλέσλ φισλ ησλ 
καζεηψλ, πνπ  παξαιακβάλεηαη ζηελ αξρή θάζε ζρνιηθήο ρξνληάο απφ ην Γηεπζπληή 
νπ Νεπηαγσγείνπ.  

4.2. Έρεη εθπιεξψζεη ηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ ν γνλέαο πνπ αθφκα θαη θαηά 
ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο· θαηέβαιε ηελ εηήζηα ζπλδξνκή 
ηνπ, πνπ είλαη δέθα (ΙΟ) επξψ. Μεηά ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ, ν 
γνλέαο κπνξεί λα γίλεη κέινο ηνπ πιιφγνπ θαη λα ππνβάιιεη ππνςεθηφηεηα γην ηελ 



εθινγή ηνπ ζηα φξγαλα ηνπ πιιφγνπ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα 
αλαπξνζαξκφδεη ηε ζπλδξνκή αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ πιιφγνπ.  

4.3. ηελ έλλνηα «γνλείο» πεξηιακβάλνληαη θαη νη επίηξνπνη θαη νη λφκηκα δηνξηζκέλνη 
αληηπξφζσπνί ηνπο.  

4.4. Η ηδηφηεηα κέινπο είλαη πξνζσπνπαγήο. Η εθπξνζψπεζε ησλ γνλέσλ, κέζσ 
άιινπ πξνζψπνπ, επηηξέπεηαη κφλν θαηφπηλ έγγξαθεο λνκίκσο επηθπξσκέλεο 
εμνπζηνδφηεζεο ή ζπκβνιαηνγξαθηθνχ πιεξεμνπζίνπ. Οη λφκηκνη εθπξφζσπνη ησλ 
γνλέσλ δελ δηθαηνχληαη λα εθιέγνπλ ή λα εθιέγνληαη κεηαμχ ησλ αηξεηψλ κειψλ ηνπ 
σκαηείνπ. Παξίζηαληαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη δηαηππψλνπλ 
απφςεηο θαη θξίζεηο ρσξίο ςήθν.  

4.5. Σα κέιε ηνπ πιιφγνπ πξέπεη λα έρνπλ ηθαλφηεηα γηα δηθαηνπξαμία.  

ΑΡΘΡΟ 5 

ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΜΔΛΩΝ 

5.1. Κάζε κέινο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ηε ζπλδξνκή ηνπ.  

5 2 Κάζε κέινο, εθφζνλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο κέρξη θαη 
ηελ εκέξα ηεο Γ  , έρεη δηθαίσκα λα ζπκκεηέρεη ηζφηηκα ζ’ απηήλ Αλ έλα κέινο 
παχζεη λα έρεη παΐδη ζην ζρνιείν, παχεη λα είλαη κέινο ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ θαη 
απηνδηθαίσο παχεη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζηα φξγαλα ηνπ πιιφγνπ ή ζηε ρνιηθή 
Δπηηξνπή ή ζηελ Έλσζε πιιφγσλ Γνλέσλ, πνπ ηπρφλ έρεη εθιεγεί  

5.3. Κάζε κέινο δηθαηνχηαη λα εθθξάδεη ηηο απφςεηο ηνπ κε ςήθν, λα εθιέγεη θαη λα 
εθιέγεηαη ζηα φξγαλα ηνπ πιιφγνπ.  

5.4. Κάζε κέινο δηθαηνχηαη λα αζθήζεη έιεγρν θαη θξηηηθή ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 
ηνπ πιιφγνπ γηα ηηο ελέξγεηέο ηνπ  

5.5 Κάζε κέινο πξέπεη λα ηεξεί ην θαηαζηαηηθφ ηνπ πιιφγνπ θαη λα θξνληίδεη γηα ηελ 
εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηνπ, θαζψο θαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απνθάζεηο ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.  

5.6. Κάζε κέινο πνπ παξαβηάδεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ πιιφγνπ ή 

αλαπηχζζεη δξαζηεξηφηεηα αληίζεηε κε ηνπο ζθνπνχο ηνπ, δηαγξάθεηαη κε απφθαζε 
ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ πιιφγνπ κε ηελ παξνπζία ησλ 3/4 ησλ κειψλ ηνπ θαη 
ηελ πιεηνςεθία ησλ 3/4.  

ΑΡΘΡΟ 6 

ΠΟΡΟΙ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ 

6.1. Οη εγγξαθέο θαη ζη εηήζηεο ζπλδξνκέο ησλ κειψλ.  

6.2. Οη πξναηξεηηθέο εηζθνξέο ησλ κειψλ.  

6.3. Σα έζνδα απφ δηάθνξεο εθδειψζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ νξγαλψλεη ν 
χιινγνο.  

6.4. Οη δσξεέο, .θιεξνλνκίεο, θιεξνδνζίεο θαη επηρνξεγήζεηο απφ νπνηνδήπνηε 
θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν. Οη δσξεέο, θιεξνλνκίεο, θιεξνδνζίεο θαη επηρνξεγήζεηο 



γίλνληαη δεθηέο κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ζε πεξίπησζε 
δηαθσλίαο κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο ησλ κειψλ.  

6.5. Κάζε άιιν έζνδν πνπ λφκηκα έξρεηαη ζην χιινγν.  

ΑΡΘΡΟ 7 

ΟΡΓΑΝΑ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ 

Όξγαλα ηνπ πιιφγνπ είλαη  

Ι. Η Γεληθή πλέιεπζε  

2. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην  

3. Η Διεγθηηθή Δπηηξνπή  

ΑΡΘΡΟ 8 

Η ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ (Γ..) 

8.1. Η Γεληθή πλέιεπζε είλαη ην αλψηαην θαη θπξίαξρν φξγαλν ηνπ πιιφγνπ.  

8.2. πλέξρεηαη ηαθηηθά ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην ρξφλν θαη έθηαθηα φπνηε θξίλεηαη 
αλαγθαίν απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ πιιφγνπ ή φηαλ ην δεηήζνπλ ην 1/5 ησλ 
κειψλ ηνπ πιιφγνπ ηα νπνία έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. 
ηε ηειεπηαία πεξίπησζε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη ππνρξεσκέλν λα θαιέζεη ηε 
Γεληθή πλέιεπζε κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. Αλ 
ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην αξλεζεί ην αξκφδην Γηθαζηήξην εμνπζηνδνηεί ηνπο αηηνχληεο 
λα ζπγθαιέζνπλ ζη ίδηνη Γεληθή πλέιεπζε, νξίδνληαο ηα ζέκαηα εκεξεζίαο δηάηαμεο.  

8.3. Η ηειεπηαία Γεληθή πλέιεπζε ηεο Θεηείαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη 
εθινγναπνινγηζηηθή, φπνπ γίλεηαη ε έγθξηζε ή ε απφξξηςε ηνπ δηνηθεηηθνχ θαη 
νηθνλνκηθνχ απνινγηζκνχ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, απνθαζίδεηαη ε εκεξνκελία 
δηεμαγσγήο ησλ αξραηξεζηψλ γηα ηελ αλάδεημε λέσλ κειψλ ηνπ Γ.., Διεγθηηθήο 
Δπηηξνπήο, Δθπξνζψπνπ ζηε ρνιηθή Δπηηξνπή ηνπ ρνιείνπ θαη Δθπξνζψπσλ 
ζηελ Έλσζε πιιφγσλ Γνλέσλ ηνπ Γήκνπ Βξηιεζζίσλ θαη εθιέγεηαη ε Δθνξεπηηθή 
Δπηηξνπή.  

8.4. Η ζχγθιεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πξέπεη λα αλαθνηλσζεί ζε φινπο ηνπο 
γνλείο ησλ καζεηψλ ηνπ ζρνιείνπ (θαη ζηα κε εγγεγξακκέλα κέιε), δεθαπέληε (15) 
εκέξεο πξηλ, κε γξαπηή πξφζθιεζε πνπ Θα αλαθέξεη ηνλ ηφπν, ην ρξφλν, ηελ 
εκέξα, ηελ ψξα θαη ηα Θέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο.  

8.5. Η Γεληθή πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία φηαλ θαηά ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ 
ζπκκεηέρεη ην 1/3 ηνπιάρηζηνλ ησλ κειψλ πνπ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ 
ππνρξεψζεηο. Καηά ηελ ςεθνθνξία φκσο γην ηελ εθινγή ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ, πξέπεη λα ςεθίζνπλ ζη γνλείο πνπ εθπξνζσπνχλ ηνπιάρηζηνλ Σν 1/3 
ησλ καζεηψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο Οη γνλείο έρνπλ κηα ςήθν ν θαζέλαο αλεμάξηεηφ 
απφ πφζα παηδηά εθπξνζσπνχλ.  

8.6. Αλ δελ ππάξρεη απαξηία ζπγθαιείηαη λέα Γεληθή πλέιεπζε ηελ αληίζηνηρε εκέξα 
ηεο επφκελεο εβδνκάδαο, ζηνλ ίδην ηφπν θαη ψξα θαη κε ηα ίδηα ζέκαηα εκεξήζηαο 
δηάηαμεο ρσξίο άιιε εηδνπνίεζε, Οπφηε βξίζθεηαη ζε απαξηία κε φζα κέιε είλαη 
παξφληα.  



87. Η Γεληθή πλέιεπζε δηεπζχλεηαη απφ ηξηκειέο πξνεδξείν πνπ εθιέγεηαη κε 
αλάηαζε ηνπ ρεξηνχ, ακέζσο κεηά ηε δηαπίζησζε χπαξμεο απαξηίαο θαη απνηειείηαη 
απφ ηνλ Πξφεδξν, ηνλ Γξακκαηέα θαη έλα κέινο πνπ εθιέγνληαη ρσξηζηά.  

8.8. Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο παίξλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ 
παξφλησλ κειψλ θαη κε αλάηαζε ηνπ ρεξηνχ, φπσο θαη ε εθινγή Δθνξεπηηθήο 
Δπηηξνπήο, ε έγθξηζε ινγνδνζίαο ή απνινγηζκνχ.  

8.9. Μπζηηθή ςεθνθνξία κε ςεθνδέιηηα γίλεηαη κφλν γην  

-Δθινγή Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ  

- Δθινγή Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο  

- Δθινγή εθπξνζψπνπ ζηε ρνιηθή Δπηηξνπή ηνπ ρνιείνπ  

- Δθινγή εθπξνζψπσλ ζηελ Έλσζε πιιφγσλ Γνλέσλ ηνπ Γήκνπ Βξηιεζζίσλ.  

-Πξνζσπηθά δεηήκαηα θαη Γηαγξαθή κέινπο ηνπ πιιφγνπ.  

ΑΡΘΡΟ9 

ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ 

9.1. Δθιέγεη ην Πξνεδξείν πνπ δηεπζχλεη ηηο εξγαζίεο ηεο Γ.. κε αλάηαζε ηνπ ρεξηνχ 
θαη απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ.  

9.2. Δγθξίλεη ή απνξξίπηεη ηνλ απνινγηζκφ ηνπ Γ.. κε αλάηαζε ηνπ ρεξηνχ θαη 
απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ.  

9.3. Απνθαζίδεη γην ηελ έγθξηζε ή ηελ απφξξηςε ηνπ ηακεηαθνχ, απνινγηζκνχ θαη 
πξνυπνινγηζκνχ θαη απαιιάζζεη ην Γ.. απφ επζχλε ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε ηεο 
Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ αλάηαζε ηνπ ρεξηνχ θαη απφιπηε πιεηνςεθία ησλ 
παξφλησλ κειψλ  

9.4. Δθιέγεη ηξηκειή Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή κε αλάηαζε ηνπ ρεξηνχ θαη απφιπηε 
πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ.  

9.5. Απνθαζίδεη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ κε απαξηία ηνπ 1/2 ησλ 
ηακεηαθά εληάμεη κειψλ θαη πιεηνςεθία ησλ 3/4 ησλ παξφλησλ κειψλ θαη κε αλάηαζε 
ηνπ ρεξηνχ.  

9.6. Απνθαζίδεη γην θάζε Θέκα πνπ δελ αλήθεη ξεηά ζηελ αξκνδηφηεηά άιινπ 
νξγάλνπ κε αλάηαζε ηνπ ρεξηνχ θαη απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ.  

ΑΡΘΡΟ 10 

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ (Γ..) 

10.1. 0 χιινγνο Γνλέσλ δηνηθείηαη απφ πεληακειέο (5) Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, πνπ 
εθιέγεηαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε θαη ε Θεηεία ηνπ είλαη δχν 
(2) έηε.  

10.2. Σν εθιεγκέλν Γ.. ζε δηάζηεκα νθηψ (8) εκεξψλ απφ ηηο εθινγέο θαη κε 
πξφζθιεζε ηνπ πιεηνςεθίζαληνο ζπκβνχινπ απφ ηνλ πξψην ζπλδπαζκφ ή απφ ην 
εληαίν ςεθνδέιηην, ζπλέξρεηαη ζε ζψκα. Αλ απηφο δελ ην πξάμεη ηφηε, αλαιακβάλεη 



ηελ επζχλε ηεο ζχγθιεζεο ν πιεηνςεθίζαο ζχκβνπινο ηνπ δεχηεξνπ ζπλδπαζκνχ ε 
ν δεχηεξνο πιεηνςεθψλ ζε πεξίπησζε εληαίνπ ςεθνδειηίνπ.  

10.3. ηελ πξψηε ζπλεδξίαζε ηνπ, ην Γ.. εθιέγεη κεηαμχ ησλ κειψλ θαη κε κπζηηθή 
ςεθνθνξία Πξφεδξν, Αληηπξφεδξν, Γελ. Γξακκαηέα, Σακία.  

10.4. Μεηά ηε ζπγθξφηεζε ζε ζψκα θαη ηελ εθινγή πξνεδξείνπ αλαθνηλψλεη 
εγγξάθσο ηα απνηειέζκαηα ησλ αξραηξεζηψλ (Πνπ ζπλνδεχνληαη απφ επηθπξσκέλν 
απφζπαζκα ησλ πξαθηηθψλ ηεο  Γ.., ην πξαθηηθφ ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο θαη 
θαηάζηαζε ςεθηζάλησλ ελππφγξαθε) ζηνλ Γηεπζπληή ηνπ Νεπηαγσγείνπ, γηα λα 
βεβαηψζεη ζηε Γεκνηηθή αξρή ηνλ ζξηζκφ ησλ εθιεγνκέλσλ ζηελ Έλσζε θαη ηνλ 
εθπξφζσπν ζηε ρνιηθή Δπηηξνπή. Απνζηέιιεη ηα ίδηα ζηνηρεία θαζψο θαη ησλ 
εθιεγκέλσλ αληηπξνζψπσλ γην ηελ Έλσζε, κε ζηνηρείν επηθνηλσλίαο απαξαίηεηα, 
ζην Γ.. ηεο ‘Έλσζεο Γνλέσλ ηνπ Γήκνπ Βξηιεζζίσλ.  

10.5. Σν Γ.. ζπλεδξηάδεη θαλνληθά κία θνξά ην κήλα θαη έθηαθηα φπνηε θξίλεη 
αλαγθαίν λα ην ζπγθαιέζεη ν Πξφεδξνο ή ην δεηήζνπλ ηξία κέιε κε γξαπηή αίηεζε 
ηνπο (νπφηε ππνρξενχηαη λα ζπλεδξηάζεη εληφο πέληε (5) εκεξψλ), πνπ πξέπεη λα 

αλαθέξεη θαη ηα Θέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Αλ ν Πξφεδξνο αξλείηαη ή ακειεί, 
ηφηε ην δηθαίσκα ζχγθιεζεο ηνπ Γ.. ην έρεη ν Αληηπξφεδξφο ή ζη αηηνχληεο.  

10 6 Σν Γ  βξίζθεηαη ζε απαξηία αλ παξεπξίζθνληαη ηξία (3) απφ ηα κέιε ηνπ. Οη 
απνθάζεηο παίξλνληαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ. ε πεξίπησζε 
ηζνςεθίαο ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ.  

10.7. Μέινο ηνπ Γ.. πνπ απνπζηάδεη αδηθαηνιφγεηα απφ ηξεηο (3) ζπλερείο ηαθηηθέο 
ζπλεδξηάζεηο, Θεσξείηαη πσο παξαηηήζεθε θαη αληηθαζίζηαηαη απφ ηα 
αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηνπ ίδηνπ ζπλδπαζκνχ ή ηνπ εληαίνπ ςεθνδειηίνπ, αθνχ 
ελεκεξσζεί απφ ην Γ.. γηα ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ.  

10.8. Αλ έλα κέινο ηνπ Γ.. παχζεη λα έρεη παηδί καζεηή ζην ζρνιείν, δελ έρεη 
δηθαίσκα παξακνλήο ζηε Θέζε ηνπ θαη αληηθαζίζηαηαη απφ ηνλ αλαπιεξσκαηηθφ  

10.9. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ άιια αλαπιεξσκαηηθά κέιε ή ππάξρνπλ 
αιιά δελ δέρνληαη λα γίλνπλ ηαθηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη εθφζνλ ν 
αξηζκφο ησλ κειψλ είλαη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα (4), ζπλερίδεη κέρξη ηε ιήμε ηεο 
Θεηείαο.  

ΑΡΘΡΟ 11 

ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

11.1. Απνθαζίδεη θαη ελεξγεί ζχκθσλα κε ηα θαηαζηαηηθφ γην θάζε ηη πνπ ελδηαθέξεη 
ην χιινγν.  

11.2. Γηαρεηξίδεηαη ηελ πεξηνπζία ηνπ πιιφγνπ, θαζνξίδεη θαη εγθξίλεη ηηο δαπάλεο.  

11.3. πληάζζεη ηνλ απνινγηζκφ δξάζεο, ηνλ ηακεηαθφ απνινγηζκφ, ηνλ 
πξνυπνινγηζκφ θαη ηα ππνβάιιεη γηα έγθξηζε ζηε Γεληθή πλέιεπζε.  

11.4. Δίλαη ππεχζπλν γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο 
πλέιεπζεο.  

11.5. Όια ηα κέιε ηνπ Γ.. ππνγξάθνπλ ηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ.  



ΑΡΘΡΟ 12 

ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΠΡΟΔΓΡΟΤ 

12.1. Δθπξνζσπεί ην χιινγν ελψπηνλ ησλ Γηθαζηηθψλ θαη Γηνηθεηηθψλ αξρψλ 
θαζψο θαη νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ, εθθξάδνληαο ηηο 
απφςεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, εμνπζηνδνηνχκελνο πξνο ηνχην κε απφθαζε 
ηνπ Γ.. φηαλ ν λφκνο ην απαηηεί.  

12.2. πγθαιεί ην Γ.., θαηαξηίδεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε καδί κε ηνλ Γελ. Γξακκαηέα 
θαη πξνεδξεχεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ..  

12.3. Τπνγξάθεη κε ηνλ Γελ. Γξακκαηέα θάζε έγγξαθν πνπ έρεη ζρέζε κε ηε 
δξαζηεξηφηεηα ηνπ πιιφγνπ.  

12.4. Τπνγξάθεη κε ηνλ Σακία ηα εληάικαηα είζπξαμεο θαη πιεξσκήο.  

12.5. ε πεξίπησζε πνπ ν Πξφεδξνο απνπζηάδεη ή αδπλαηεί λα αζθήζεη ηα 
θαζήθνληά ηνπ ηνλ αληηθαζηζηά ν Αληηπξφεδξνο.  

ΑΡΟΡΟ 13 

ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΑΝΣΙΣΙΡΟΔΓΡΟΤ 

Αλαπιεξψλεη ηνλ Πξφεδξν ζηα θαζήθνληά ηνπ.  

ΑΡΘΡΟ 14 

ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΓΔΝΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

14.1. Καηαξηίδεη καδί κε ηνλ Πξφεδξν ηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηνπ Γ.. θαη ελεκεξψλεη 
ηα κέιε γηα ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ.  

14.2. πληάζζεη ηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ.. θαη κεξηκλά γηα ηελ 
ππνγξαθή ηνπο απφ ηα κέιε ηνπ Γ..  

14.3. Σεξεί θαη ελεκεξψλεη ην κεηξψν, δηεπζχλεη ηελ γξακκαηεία, δηεμάγεη ηελ 
αιιεινγξαθία θαη θπιάζζεη ηε ζθξαγίδα ηνπ πιιφγνπ θαη ζπλππνγξάθεη κε ηνλ 
Πξφεδξν θάζε εμεξρφκελν έγγξαθν.  

ΑΡΘΡΟ·15 

ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΣΑΜΙΑ 

15.1. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ πιιφγνπ.  

15.2. Δηζπξάηηεη ηα δηθαηψκαηα εγγξαθήο θαη ηηο εηήζηεο ζπλδξνκέο ησλ κειψλ.  

15.3. Σεξεί ηα βηβιία Δζφδσλ-Δμφδσλ ζχκθσλα κε ηελ θάζε θνξά ηζρχνπζα 
λνκνζεζία.  



15.4. Δηζπξάηηεη θαη πιεξψλεη βάζεη εληαικάησλ πνπ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ 
Πξφεδξν θαη ηνλ ίδην κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ δηαθνζίσλ (200) επξψ. Γηα κεγαιχηεξν 
πνζφ απαηηείηαη ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γ..  

15.5. Δίλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέηεη ζηελ ηξάπεδα θάζε πνζφ άλσ ησλ δηαθνζίσλ 
(200) επξψ.  

ΑΡΘΡΟ 16 

ΔΛΔΓΚΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

16.1. Η ειεγθηηθή επηηξνπή είλαη ηξηκειήο. Δθιέγεηαη κε ην Γ.. θαη ε ζεηεία ηεο είλαη 
δηεηήο. Σα κέιε ηεο δελ κπνξεί λα είλαη θαη κέιε ηνπ Γ.. Μεηαμχ ησλ κειψλ ηεο 
εθιέγεηαη Πξφεδξνο. θαη Γξακκαηέαο. Σν έξγν ηεο είλαη ν έιεγρνο θαη ε επνπηεία ηεο 
Οηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο 
ηνπ.  

16.2. πληάζζεη έθζεζε θαη ηελ ππνβάιιεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε. ε πεξίπησζε 
δηαθσλίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο, απηφο πνπ δηαθσλεί ζπληάζζεη ρσξηζηή έθζεζε θαη 
ε Γ.. απνθαζίδεη.  

ΑΡΘΡΟ 17 

ΔΚΛΟΓΔ — ΔΚΛΟΓΙΚΟ ΤΣΗΜΑ (Ν. 1566/85 & Ν. 2621/98) 

17.1. Οη εθινγέο δηεμάγνληαη θάζε δχν ρξφληα, κε κπζηηθή ςεθνθνξία γηα ηελ 
αλάδεημε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ησλ κειψλ ηεο Διεγθηηθήο 
Δπηηξνπήο, Δθπξνζψπνπο ζηελ Έλσζε πιιφγσλ ηνπ Γήκνπ Βξηιεζζίσλ θαη 
Δθπξφζσπν ζηε ρνιηθή Δπηηξνπή ηνπ ρνιείνπ.  

17.2. Όηαλ ζηηο εθινγέο θαηαηίζεληαη πεξηζζφηεξα απφ έλα ςεθνδέιηηα εθαξκφδεηαη 
ε απιή αλαινγηθή. ηε πεξίπησζε πνπ θαηαηίζεηαη έλα ςεθνδέιηην, θάζε 
ςεθνθφξνο κπνξεί λα επηιέμεη κέρξη ην 40% ησλ εθιεγνκέλσλ γηα ηα φξγαλα ηνπ 
πιιφγνπ θαη εθπξνζψπνπο ηνπ, φπσο αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν έλα ηνπ 
παξφληνο άξζξνπ.  

17.3. Οη εθινγέο δηεμάγνληαη ζε εκεξνκελία πνπ Θα νξίζεη ε εθινγναπνινγηζηηθή 
Γεληθή πλέιεπζε.  

17.4. Σα ηακεηαθά εληάμεη κέιε (κπνξεί λα είλαη θαη ζη δχν γνλείο ελφο καζεηή) έρνπλ 
δηθαίσκα κίαο (1) ςήθνπ αλεμάξηεηα κε ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ πνπ είλαη γνλείο. Η 
εθπξνζψπεζε ησλ γνλέσλ κε εμνπζηνδφηεζε δελ επηηξέπεηαη.  

Σα ηακεηαθά εληάμεη κέιε έρνπλ δηθαίσκα λα ππνβάιινπλ ππνςεθηφηεηα κε έγγξαθε 
αίηεζή ηνπο πξνο ηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηελ 
δηεμαγσγή ησλ εθινγψλ.  

17.6. Καηά ηελ ςεθνθνξία πξέπεη λα ςεθίζνπλ γνλείο πνπ εθπξνζσπνχλ ην 1/3 ησλ 
καζεηψλ ηνπ Νεπηαγσγείνπ.  

17.7. Αλ δελ εμαζθαιηζζεί ε εθπξνζψπεζε ηνπ 1/3 ησλ καζεηψλ νη εθινγέο 
επαλαιακβάλνληαη κέρξη δχν (2) θνξέο, κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο. ηελ πεξίπησζε 
πνπ θαη κεηά ηε ηξίηε επαλάιεςε ησλ εθινγψλ δελ εμαζθαιηζηεί ε εθπξνζψπεζε 



ηνπ 1/3 ησλ καζεηψλ, ην Γ.. ηνπ πιιφγνπ Θεσξείηαη φηη εθιέγεηαη λφκηκα αιιά δελ 
ζπκκεηέρεη κε ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ ζηελ Έλσζε πιιφγσλ Γνλέσλ ηνπ Γήκνπ 
Βξηιεζζίσλ θαη ζηε ρνιηθή Δπηηξνπή ηνπ ζρνιείνπ. ’ απηή ηε πεξίπησζε ην λέν 
Γ.. κπνξεί λα απνθαζίζεη ηελ επαλαπξνθήξπμε εθινγψλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ 
πξνυπνζέζεσλ απηήο ηεο παξαγξάθνπ.  

17.8. Σελ επζχλε γηα ηε δηεμαγσγή ησλ εθινγψλ έρεη ε Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή, πνπ 
είλαη ηξηκειήο (3) θαη εθιέγεηαη απφ ηε Γελ. πλέιεπζε κε αλάηαζε ηνπ ρεξηνχ θαη 
απνηειείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν, ηνλ Γξακκαηέα θαη έλα κέινο. Σα κέιε ηεο 
Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο δελ κπνξεί λα είλαη ππνςήθηνη.  

17.9. Η Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή παξαιακβάλεη ηηο θαηαζηάζεηο ησλ κειψλ απφ ην Γ.. 
ηνπ πιιφγνπ θαη κε επζχλε ηεο ζπληάζζεη ηα ςεθνδέιηηα θαη κεξηκλά γηα ηελ νκαιή 
δηεμαγσγή ηεο ςεθνθνξίαο, ιακβάλνληαο θάζε πξφζθνξν κέηξν γηα ηε δηαζθάιηζε 
ηεο κπζηηθφηεηαο, ηεο δηαπίζησζεο ηεο ηαπηφηεηαο ησλ ςεθνθφξσλ θαη ηεο 
λνκηκνπνηήζεσο απηψλ σο εθινγέσλ.  

17.10. Μεηά ην πέξαο ηεο ςεθνθνξίαο ε Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή πξνβαίλεηο ηελ 
θαηακέηξεζε ησλ ςεθνδειηίσλ θαη:  

Α. Δθφζνλ ζη εθινγέο έγηλαλ κε πεξηζζφηεξν απφ έλα (1) ςεθνδέιηηα:  

α. Καζνξίδεη ην εθινγηθφ κέηξν, δηαηξψληαο ην ζχλνιν ησλ εγθχξσλ ςεθνδειηίσλ κε 
ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ θάζε νξγάλνπ ηνπ πιιφγνπ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ εθπξνζψπσλ 
ηεο (εθφζνλ θαηά ηε δηαίξεζε πξνθχςεη θιάζκα δελ ιακβάλεηαη ππφςε).  

β. Καζνξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζέζεσλ πνπ θαηαιακβάλεη θάζε ζπλδπαζκφο 
δηαηξψληαο ηνλ αξηζκφ ηλ εγθχξσλ ςήθσλ πνπ έιαβε θάζε ππνςήθηνο κε ην 
εθινγηθφ κέηξν  

γ. Μεκνλσκέλνο ππνςήθηνο πνπ έιαβε αξηζκφ ςήθσλ ίδην ή κεγαιχηεξν απφ ην 
εθινγηθφ κέηξν θαηαιακβάλεη κία έδξα ζην φξγαλν γηα ην νπνίν έζεζε ηελ 
ππνςεθηφηεηα.  

δ. πλδπαζκφο πνπ πεξηιακβάλεη ππνςεθίνπο ιηγφηεξνπο απφ ηηο Θέζεηο πνπ ηνπ 
αλήθνπλ θαηαιακβάλεη ην πνιχ ηφζεο Θέζεηο φζνη είλαη νη ππνςήθηνη ηνπ.  

ε. Οη Θέζεηο πνπ κέλνπλ αδηάζεηεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ 
πεξηπηψζεσλ θαηαλέκνληαη απφ κία ζηνπο ζπλδπαζκνχο εθείλνπο πνπ έρνπλ 
θαηαιάβεη ηνπιάρηζηνλ κία (1) έδξα θαη ζη νπνίνη ζπγθεληξψλνπλ ππφινηπν 
ςεθνδειηίσλ κεγαιχηεξν απφ ην 1/3 ηνπ εθινγηθνχ κέηξνπ θαη πνπ πιεζηάδνπλ 
πεξηζζφηεξν ην εθινγηθφ κέηξν. 

ζη. Οη Θέζεηο πνπ κέλνπλ αθφκα αδηάζεηεο θαηαλέκνληαη κεηαμχ φισλ ησλ 
ζπλδπαζκψλ πνπ έρνπλ κεγαιχηεξν ππφινηπν ςεθνδειηίσλ, αλεμάξηεην νλ κε ηνπο 
ςήθνπο πνπ έιαβαλ ζπκπιεξψλνπλ ή φρη ην εθινγηθφ κέηξν. 

Β. Δθφζνλ νη εθινγέο έγηλαλ κε εληαίν ςεθνδέιηην θάζε ςεθνθφξνο κπνξεί λα ζέζεη 
ζηαπξνχο πξνηίκεζεο κέρξη ην40% ησλ εθιεγνκέλσλ θαη ζη Θέζεηο θαηαλέκνληαη κε 
βάζεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζηαπξψλ πνπ έιαβε θάζε ππνςήθηνο. Δθφζνλ ην 40% ησλ 
εθιεγνκέλσλ αληηζηνηρεί ζε δεθαδηθφ αξηζκφ απφ 0,5 θαη πάλσ ζηξνγγπινπνηείηαη 
ζηελ ακέζσο επφκελε κνλάδα.  



Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ν αξηζκφο ησλ εθπξνζψπσλ ζηελ Έλσζε πιιφγσλ 
Γνλέσλ Γήκνπ Βξηιεζζίσλ θαζνξίδεηαη δηαηξψληαο ηνλ  ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ 
καζεηψλ ησλ νπνίσλ ζη γνλείο έιαβαλ κέξνο κε ηνλ αξηζκφ ηξηάληα (30).  

17.11. ε πεξίπησζε ηζνδπλακίαο γίλεηαη θιήξσζε ελψπηνλ ηεο Δθνξεπηηθήο 
Δπηηξνπήο.  

17.12. Η Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή κεηά ηε δηαινγή ησλ ςήθσλ θαη ηελ θαηαλνκή ησλ 
ζέζεσλ αλαθεξχζζεη ηνπο επηηπρφληεο θαη ηνπο αλαπιεξσκαηηθνχο ζπληάζζνληαο 
πξαθηηθφ ςεθνθνξίαο.  

17.13. Σν πξαθηηθφ ςεθνθνξίαο, νη θαηαζηάζεηο κε ηνπο ςεθίζαληεο θαη φιν ην 
εθινγηθφ πιηθφ παξαδίδεηαη ζηε πξψηε ζπλεδξίαζε ηνπ λένπ Γ.. πνπ είλαη 
ππνρξεσκέλν λα ην θπιάμεη κέρξη ηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο πξνζθπγήο θαηά ησλ 
εθινγψλ θαη νλ γίλεη πξνζθπγή κέρξη ηελ ηειεζίδηθε απφθαζε.  

ΑΡΘΡΟ 18 

ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

18.1. 0 χιινγνο Γνλέσλ εγγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε Έλσζε πιιφγσλ Γνλέσλ ηνπ 
Γήκνπ Βξηιεζζίσλ ή απνρσξεί απφ απηήλ κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.  

18.2. 0 χιινγνο έρεη δηθή ηνπ θπθιηθή ζθξαγίδα κε ηελ επσλπκία θαη ην έηνο ηεο 
ίδξπζήο ηνπ.  

18.3. Γηα ηε δηάιπζε ηνπ πιιφγνπ ρξεηάδεηαη ε ζπλαίλεζε φισλ· ησλ κειψλ. ε 
πεξίπησζε δηάιπζεο ηνπ πιιφγνπ, ε Πεξηνπζία ηνπ πεξηέξρεηαη ζην ζρνιείν.  

18.4. Κάζε ηη πνπ δελ πξνβιέπεηαη απφ  ην παξφλ θαηαζηαηηθφ, ξπζκίδεηαη ζχκθσλα 
κε ηελ ηζρχνπζα πεξί σκαηείσλ Ννκνζεζία θαη ηνλ Αζηηθφ Κψδηθα.  

Σν παξφλ θαηαζηαηηθφ αθνχ αλαγλψζζεθε άξζξν πξνο άξζξν ζην ζχλνιν ησλ 18 
άξζξσλ απηνχ, ςεθίζζεθε θαη’ άξζξν ζην ζχλνιν απφ ηνπο ηδξπηέο ηνπ πιιφγνπ 
θαη ππνγξάθεηαη αθνινχζσο.  

Βξηιήζζηα 19 Ννεκβξίνπ 2008 

ΟΙ ΙΓΡΤΣΔ 


