ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΣΑ - ΠΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 1
Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία: “ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ”.
ΑΡΘΡΟ 2
Έδρα του Συλλόγου ορίζεται το κτίριο όπου στεγάζεται το Καλλιτεχνικό Σχολείο
Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
1. Η συμβολή στην αγωγή και εκπαίδευση των μαθητών και η ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ
γονέων, μαθητών, εκπαιδευτικών και της τοπικής κοινωνίας.
2. Η συμβολή στη βελτίωση των όρων φοίτησης και διαβίωσης των παιδιών σε διδακτήρια
πρωινά ή ολοήμερα, σύγχρονα, άνετα και υγιεινά.
3. Η μελέτη των προβλημάτων των μαθητών και ο συντονισμό της δράσης όλων των γονέων
για τη λύση τους. Η στήριξη των ενεργειών για την παροχή βοήθειας μέσα στο σχολείο των
παιδιών με μαθησιακές ή άλλες δυσκολίες και των οικογενειών τους, ώστε να ενταχθούν στη
ζωή της σχολικής κοινότητας και τη διαδικασία μάθησης ισότιμα και χωρίς διακρίσεις. Η
καταπολέμηση του ρατσισμού και κάθε είδους διάκρισης, η πάλη για την εξασφάλιση ίσων
δικαιωμάτων στην μόρφωση για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτου εθνικότητας, ιθαγένειας, φύλου,
φυλής ή θρησκεύματος.
4. Η ισότιμη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς του Σχολείου για ολοκλήρωση
του παιδαγωγικού και διδακτικού έργου, με την ενίσχυση στην απρόσκοπτη και αδέσμευτη
άσκηση του λειτουργήματός τους.
5. Η συμβολή στην προστασία της υγείας των μαθητών σε συνεργασία με τους καθ’ ύλην
αρμόδιους φορείς, με εφαρμογή σύγχρονου θεσμού σχολικής υγιεινής και συμβουλευτική
συνδρομή επιστημόνων και δημόσιων φορέων .
6. Η προώθηση και ανάπτυξη του σχολικού αθλητισμού, με τη λειτουργία ανάλογων
τμημάτων.
7. Η συμβολή στην ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών, αναγνωστηρίων, εργαστηρίων,
γυμναστηρίων, μαθητικών λεσχών αλλά και σχολών γονέων, τα οποία να είναι διαθέσιμα το
απόγευμα στους Συλλόγους Γονέων για εκδηλώσεις και συλλογικές λειτουργίες και κλειστά
στους ιδιώτες και επιχειρηματίες, με απαγόρευση κάθε απόπειρας εμπορευματοποίησης του
σχολικού κτιρίου. Η διεκδίκηση για τη δημιουργία μόνιμων θέσεων εργασίας και πρόσληψη
του αναγκαίου μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού, προσωπικού φύλαξης, καθαριότητας,
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Γραμματείας, βιβλιοθήκης, επιστασίας, νοσηλευτικού προσωπικού και όποτε αυτό καταστεί
αναγκαίο του επιστημονικού προσωπικού στήριξης του εκπαιδευτικού έργου (ψυχολόγοι,
κοινωνικοί λειτουργοί).
8. Η συμβολή για την εξασφάλιση των ιδιαίτερων στεγαστικών και υλικοτεχνικών υποδομών
που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου ως Καλλιτεχνικού, για τον
εμπλουτισμό του Σχολείου με εποπτικά όργανα και μέσα ενίσχυσης της διδασκαλίας, για την
δημιουργία και συντήρηση εξοπλισμένης θεατρικής σκηνής, αιθουσών χορού, εργαστηρίων
και εν γένει κατάλληλων χώρων για την καλλιτεχνική έκφραση των παιδιών σε καθένα από
αυτά.
9. Η συμβολή στην εξασφάλιση άριστων όρων φοίτησης, διαβίωσης, ασφάλειας ,μεταφοράς
και σίτισης των παιδιών.
10. Η καταβολή κάθε προσπάθειας για την ενίσχυση των απόρων μαθητών στις σπουδές
τους.
11. Η συμπαράσταση στις μαθητικές κοινότητες για πολιτιστικές δραστηριότητες, μέσα κι
έξω από το σχολείο, για τη διατήρηση και διάδοση της λαϊκής, πολιτιστικής μας κληρονομιάς
(ήθη-έθιμα), την καλλιέργεια της αισθητικής παιδείας, την ανάπτυξη οικολογικής
συνείδησης, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, τους Συλλόγους Γονέων, την Τοπική
Αυτοδιοίκηση και άλλους φορείς και η ενίσχυση των πολλαπλών ενδιαφερόντων των
παιδιών.
12. Η κατάργηση της παραπαιδείας, η συνεχής απόλυτη κάλυψη από το κράτος των
αναγκαίων κάθε φορά οικονομικών αναγκών για πλήρη εφαρμογή της Δημόσιας Δωρεάν
Παιδείας ενάντια στην ιδιωτικοποίησή της, με αύξηση των δαπανών για πλήρη κάλυψη των
αναγκών της Εκπαίδευσης, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των γονέων για την
λειτουργία του σχολείου.
13. Η προβολή και ανάδειξη του έργου των μαθητών και του σχολείου και η επιβράβευση
των προσπαθειών και των επιτυχιών τους.
14. Η συνεργασία με άλλα σχολεία, οργανισμούς, φορείς και συλλόγους που έχουν όμοιους ή
παρεμφερείς σκοπούς.
15. Η επιμόρφωση των γονιών με τη διοργάνωση σεμιναρίων και ομιλιών για την καλύτερη
ανταπόκρισή τους στις σύγχρονες απαιτήσεις του ρόλου τους.
16. Η επιδίωξη για συστηματική και επιστημονική εκπαίδευση και αγωγή των μαθητών,
σύμφωνα με τις αρχές της Ελευθερίας, της Δημοκρατίας ,της Ισότητας ,της Αλληλεγγύης ,της
Εθνικής Ανεξαρτησίας και της Ειρήνης.
17. Η διεκδίκηση για την αναγνώριση των καλλιτεχνικών κατευθύνσεων στην εκπαίδευση.
ΑΡΘΡΟ 4
ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ
Μέσα για την πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου είναι:
1. Η ανάπτυξη στενής συνεργασίας με τους γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικούς, μαζικούς φορείς,
επιστημονικά και εργατικά σωματεία, Τοπική Αυτοδιοίκηση.
2. Η ενημέρωση των γονέων για τα ζητήματα της Εκπαίδευσης και τη δραστηριοποίησή τους
για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου.
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3. Η έκδοση εντύπων (φυσικών και ηλεκτρονικών) με σκοπό την προώθηση των
καταστατικών σκοπών του Συλλόγου, πάντα στο πνεύμα της ελεύθερης έκφρασης των
μελών.
4. Η συγκρότηση επιτροπών δραστηριοτήτων και ομάδων εργασίας από τα μέλη του
Συλλόγου.
5. Οι παραστάσεις και οι συγκεντρώσεις για την υποβολή υπομνημάτων στους αρμόδιους για
την ενημέρωσή τους και τη λύση των προβλημάτων καθώς και η χρήση κάθε μέσου
δημοσιότητας.
6. Η εκπροσώπηση του Συλλόγου στη Σχολική Επιτροπή και η ουσιαστική συμμετοχή του στο
Σχολικό Συμβούλιο.
7. Η τακτική και αρμονική συνεργασία του Συλλόγου με τα όργανα διοίκησης του σχολείου
για την υλοποίηση των σκοπών του.
8. Η συμμετοχή και στενή συνεργασία με τις δευτεροβάθμιες ενώσεις συλλόγων γονέων.
9. Η αγορά βιβλίων και γραφικής ύλης για τους άπορους μαθητές και γενικά η
συμπαράσταση, με κάθε νομίμως πρόσφορο μέσο, στα μέλη του Συλλόγου και στα παιδιά
τους.
10. Η οργάνωση καλλιτεχνικών σεμιναρίων, διαλέξεων, ομιλιών, εκθέσεων, θεατρικών
παραστάσεων, προβολών, εορτών, συγκεντρώσεων και άλλων εκδηλώσεων προς όφελος
των μαθητών του σχολείου.
11. Κάθε άλλη νόμιμη ενέργεια και δραστηριότητα που θα αποβλέπει στην επίτευξη των
σκοπών του Συλλόγου.
ΑΡΘΡΟ 5
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
1. Η ετήσια συνδρομή (σύμφωνα με το σχολικό έτος) καθενός των τακτικών μελών, η οποία
ορίζεται σε 10€ ευρώ και η οποία θα πρέπει να καταβάλλεται μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε
σχολικού έτους.
2. Οι προαιρετικές εισφορές των μελών.
3. Οι έκτακτες εισφορές που αποφασίζονται από τις Γενικές Συνελεύσεις σε περιπτώσεις
επείγουσας ανάγκης.
4. Τα έσοδα από διάφορες εκδρομές, εκδηλώσεις, λαχειοφόρες αγορές, εκθέσεις κλπ., οι
οποίες οργανώνονται από τον Σύλλογο.
5. Οι δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και επιχορηγήσεις από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο.
6. Οι τόκοι των κεφαλαίων.
7. Κάθε άλλο έσοδο που νόμιμα έρχεται στο Σύλλογο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΜΕΛΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 6
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Μέλη του Συλλόγου είναι αυτοδίκαια όλοι οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών του
σχολείου τόσο των γυμνασιακών όσο και των λυκειακών του τάξεων. Στην έννοια γονείς
περιλαμβάνονται και οι επίτροποι και οι νόμιμα διορισμένοι αντιπρόσωποι τους, κατόπιν
έγγραφης νομίμως επικυρωμένης εξουσιοδότησης ή συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου. Οι
ενήλικοι μαθητές δεν εκπροσωπούνται από τους γονείς τους και δεν μπορούν να είναι οι ίδιοι
μέλη του συλλόγου. Το μητρώο μελών του συλλόγου παραλαμβάνεται στην αρχή κάθε
σχολικής χρονιάς από την Διεύθυνση του Σχολείου.
Αν ένα μέλος παύσει να έχει παιδί στο σχολείο, παύει να είναι μέλος του Συλλόγου, και
αυτοδικαίως παύει η συμμετοχή του στα όργανα του Συλλόγου και παύει να εκπροσωπεί τον
Σύλλογο σε άλλα όργανα.
Ταμειακά εντάξει μέλη ή τακτικά μέλη είναι τα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις
οικονομικές τους υποχρεώσεις (ν.1566/85 & 2621/98), δηλαδή την ετήσια (σύμφωνα με το
σχολικό έτος) συνδρομή τους, και λαμβάνουν μέρος στην Γ.Σ. με δικαίωμα ψήφου, ακόμα
θέτουν υποψηφιότητα για την εκλογή τους στα όργανα του συλλόγου. Κάθε μέλος πληρώνει
μία (1) συνδρομή ανεξάρτητα από το πόσα παιδιά έχει στο σχολείο. Για να είναι ταμειακά
εντάξει οι γονείς ενός μαθητή πρέπει να πληρώσουν από μία συνδρομή έκαστος.
ΑΡΘΡΟ 7
1. Κάθε μέλος πρέπει να τηρεί το καταστατικό του Συλλόγου, να φροντίζει για την
εκπλήρωση των σκοπών του και να καταβάλει την ετήσια συνδρομή του.
2. Κάθε μέλος δικαιούται να ασκεί έλεγχο και κριτική στα όργανα και τους εκπροσώπους του
Συλλόγου.
3. Κάθε ταμειακά εντάξει μέλος έχει δικαίωμα να θέτει θέματα στην ημερήσια διάταξη και
να ψηφίζει στην Γενική Συνέλευση του Συλλόγου.
4. Κάθε ταμειακά εντάξει μέλος έχει δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται για όλα τα
όργανα του Συλλόγου αυτοπροσώπως. Τα ταμειακά εντάξει μέλη έχουν από μία (1) ψήφο,
ανεξαρτήτως του αριθμού των παιδιών τους που είναι μαθητές στο Καλλιτεχνικό Σχολείο
Κερατσινίου-Δραπετσώνας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ': ΕΚΛΟΓΕΣ- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΡΘΡΟ 8
1. Τα όργανα και οι εκπρόσωποι του Συλλόγου εκλέγονται.
2. Οι εκλογές διεξάγονται κάθε δύο χρόνια (σε σχολικό έτος ζυγό προς μονό) με μυστική
ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής
Επιτροπής και των εκπροσώπων του συλλόγου όπου αυτός εκπροσωπείται σύμφωνα με τις
αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
3. Η τελευταία Γ.Σ. της θητείας του απερχόμενου Δ.Σ. είναι εκλογοαπολογιστική. Η
εκλογοαπολογιστική συνέλευση εγκρίνει ή απορρίπτει τον διοικητικό και οικονομικό
απολογισμού του απερχόμενου Δ.Σ., ορίζει τον χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής των εκλογών,
ορίζει τις προθεσμίες κατάθεσης των υποψηφιοτήτων και εκλέγει με φανερή ψηφοφορία
τριμελή Εφορευτική Επιτροπή.
4. Την ευθύνη για τη διεξαγωγή των εκλογών έχει η Εφορευτική Επιτροπή που είναι τριμελής
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(3 ) και εκλέγεται από την Γεν. Συνέλευση με ανάταση του χεριού και αποτελείται από τον
Πρόεδρο, τον Γραμματέα και ένα μέλος. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής πρέπει να είναι
ταμειακά εντάξει και δεν μπορεί να είναι και υποψήφιοι στις εκλογές. Η Εφορευτική
Επιτροπή παραλαμβάνει τις καταστάσεις των μελών από το Δ.Σ. του Συλλόγου, και με ευθύνη
της συντάσσει τα ψηφοδέλτια και μεριμνά για την ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας,
λαμβάνοντας κάθε πρόσφορο μέτρο για τη διασφάλιση της μυστικότητας, της διαπίστωσης
της ταυτότητας των ψηφοφόρων και της νομιμοποιήσεως αυτών ως εκλογέων.
5. Οι εκλογές διεξάγονται με μυστική ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής,
υπό την προϋπόθεση ότι στις εκλογές κατατίθενται περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια. Στην
περίπτωση που οι εκλογές γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, κάθε ψηφοφόρος μπορεί να
επιλέξει μέχρι το 40% των εκλεγομένων σε κάθε όργανο ή για κάθε εκπροσώπηση του
Συλλόγου. Οι εκλογές επαναλαμβάνονται μέχρι δύο φορές, εφόσον δεν ψηφίσουν γονείς, που
εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/3 των μαθητών του σχολείου. Στην περίπτωση που δεν
επιτυγχάνεται και μετά την επανάληψη των εκλογών η εκπροσώπηση του 1/3 των μαθητών
του σχολείου, το Δ.Σ. του συλλόγου θεωρείται ότι εκλέγεται νόμιμα, αλλά ο σύλλογος δεν
στέλνει αντιπροσώπους στις δευτεροβάθμιες ενώσεις γονέων και σε όσα όργανα από τον
νόμο προβλέπεται. Ο αριθμός των εκπροσώπων στην Ένωση Συλλόγων Γονέων Δήμου
Κερατσινίου-Δραπετσώνας καθορίζεται διαιρώντας τον συνολικό αριθμό των μαθητών των
οποίων οι γονείς έλαβαν μέρος στις εκλογές με το τριάντα (30). Στην πανελλήνια Ένωση
Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων εκλέγονται 2 εκπρόσωποι, ανεξαρτήτως ποσοστού
εκπροσωπούμενων μαθητών.
6. Η Εφορευτική Επιτροπή μετά τη διαλογή - καταμέτρηση των ψήφων και την κατανομή
των θέσεων ανακηρύσσει τους επιτυχόντες και τους αναπληρωματικούς, συντάσσοντας
πρακτικό ψηφοφορίας. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση ενώπιον της Εφορευτικής
Επιτροπής. Ανακηρύσσει τους επιτυχόντες και τους αναπληρωματικούς, συντάσσοντας
πρακτικό ψηφοφορίας. Το πρακτικό ψηφοφορίας, οι καταστάσεις με τους ψηφίσαντες και
όλο το εκλογικό υλικό παραδίδεται στον πλειοψηφίσαντα υποψήφιο ή συνδυασμό και απ’
αυτόν στο προεδρείο του Δ.Σ. που θα εκλεγεί και που είναι υποχρεωμένο να το φυλάξει για
ένα 6μηνο και αν γίνει προσφυγή κατά των εκλογών, μέχρι την τελεσίδικη απόφαση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ': ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΑΡΘΡΟ 9
Όργανα του Συλλόγου είναι: η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), η
Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.).
ΑΡΘΡΟ 10
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Γ. Σ.)
1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου.
2. Συνέρχεται τακτικά μια φορά το χρόνο και έκτακτα όποτε κρίνεται αναγκαίο από το Δ.Σ.
του Συλλόγου ή όταν το ζητήσουν το 1/5 των ταμειακά εντάξει μελών. Στην τελευταία
περίπτωση το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γ.Σ. μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες
από την υποβολή της αίτησης. Αν το Δ.Σ. αρνηθεί, οι αιτούντες δύνανται οι ίδιοι να
συγκαλέσουν Γ.Σ., ορίζοντας και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
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3. Η σύγκληση της Γ.Σ. πρέπει να ανακοινωθεί στα μέλη επτά μέρες πριν, με γραπτή
πρόσκληση που θα αναφέρει τον τόπο, το χρόνο, την ημέρα, την ώρα και τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης. Θέματα εκτός ημερησίας διατάξεως μπορούν να συζητηθούν στην Γ.Σ
μόνο με απόφασή της.
4. Στην αρχή κάθε Γ.Σ. εκλέγεται προεδρείο το οποίο διευθύνει τις εργασίες, μεριμνά για την
ομαλή διεξαγωγή τους, κρατάει τα πρακτικά της συζήτησης και των αποφάσεων κάθε
συνεδρίασης.
5. Η Γ.Σ. (εκτός αν ρητά προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν καταστατικό) βρίσκεται σε
απαρτία όταν συμμετέχει το 1/3 τουλάχιστον των ταμειακά εντάξει μελών . Αν δεν υπάρχει
απαρτία συγκαλείται νέα Γ.Σ. την αντίστοιχη ημέρα της επόμενης εβδομάδας, στον ίδιο τόπο
και ώρα και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης χωρίς άλλη ειδοποίηση, οπότε βρίσκεται
σε απαρτία με όσα μέλη είναι παρόντα.
6. Η Γ.Σ. αποφασίζει με φανερή ψηφοφορία (ανάταση του χεριού) και (εκτός αν ρητά
προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν καταστατικό) με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων
μελών (50% + 1). Για προσωπικά ζητήματα και για διαγραφή μέλους του Συλλόγου η Γ.Σ.
αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία.
7. Στη Γ.Σ. καλούνται όλοι οι γονείς των μαθητών, οι οποίοι ακόμα και μετά την έναρξη των
εργασιών της Γ.Σ. (και εφόσον τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον
σύλλογο και γίνουν ταμειακά εντάξει) αποκτούν δικαίωμα ψήφου στην Γ.Σ. καθώς και το
δικαίωμα να υποβάλλουν υποψηφιότητα για όλα τα όργανα ή/και εκπροσώπους του
συλλόγου.
ΑΡΘΡΟ 11
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. Εκλέγει το Προεδρείο που διευθύνει τις εργασίες της Γ.Σ. με ανάταση του χεριού και
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
2. Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό του Δ.Σ. με ανάταση του χεριού και απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων μελών.
3. Η εκλογοαπολογιστική συνέλευση αποφασίζει για την έγκριση ή την απόρριψη του
ταμειακού απολογισμού και απαλλάσσει το απερχόμενο Δ.Σ. από κάθε ευθύνη, σύμφωνα με
την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής.
4. Απαλλάσσει το Δ.Σ. από τα καθήκοντά του αν κρίνει ότι λειτουργεί αντίθετα με τις
αποφάσεις της ή το καταστατικό του συλλόγου (πρόταση μομφής). Για την πρόταση μομφής
απαιτείται απαρτία 50%+1 των ταμειακά εντάξει μελών και πλειοψηφία 3/4 των παρόντων.
5. Αποφασίζει για το ύψος της ετήσιας συνδρομής των μελών ανάλογα με τις οικονομικές
δυνατότητες και τις ανάγκες του συλλόγου. Αν κρίνει απαραίτητο μπορεί, υπό
συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, να καθορίσει μειωμένη συνδρομή για όσα μέλη του
Συλλόγου αντιμετωπίζουν ακραία οικονομικά προβλήματα.
6. Διαγράφει κάθε μέλος του συλλόγου που αποδεδειγμένα παραβιάζει τις διατάξεις του
καταστατικού ή αναπτύσσει δραστηριότητα αντίθετη με τους σκοπούς του, μετά από
προηγούμενη πρόσκληση και ακρόασή του. Για την διαγραφή απαιτείται απαρτία 3/4 των
ταμειακά εντάξει μελών και πλειοψηφία 3/4 των παρόντων.
7. Αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν ανήκει ρητά στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου με
ανάταση του χεριού και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
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ΑΡΘΡΟ 12
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Δ.Σ.)
1. Ο Σύλλογος Γονέων διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο (7 τακτικά μέλη
και 7 αναπληρωτές τους), που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία. Η θητεία του Δ.Σ. είναι δύο
(2) χρόνια. Η θητεία του Δ.Σ. δύναται να παραταθεί μέχρι και 3 μήνες για σοβαρούς λόγους.
2. Το εκλεγμένο Δ.Σ., σε διάστημα οκτώ (8) ημερών από τις εκλογές και με πρόσκληση του
πλειοψηφίσαντος μέλους από τον πρώτο συνδυασμό ή από το ενιαίο ψηφοδέλτιο, συνέρχεται
σε σώμα. Αν αυτό δεν το πράξει, τότε αναλαμβάνει την ευθύνη της σύγκλησης το
πλειοψηφίσαν μέλος του δεύτερου συνδυασμού ή ο δεύτερος πλειοψηφών σε περίπτωση
ενιαίου ψηφοδελτίου.
3. Στην πρώτη συνεδρίασή του, το Δ.Σ. εκλέγει μεταξύ των μελών, σε ισότιμη βάση, και με
μυστική ψηφοφορία Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Αναπληρωτή Γραμματέα,
Ταμία και Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων.
4. Μετά την συγκρότηση σε σώμα και την εκλογή προεδρείου ανακοινώνει εγγράφως τα
αποτελέσματα των αρχαιρεσιών στον διευθυντή του σχολείου και σε όποιο άλλο όργανο ή
ένωση εκπροσωπείται ο σύλλογος.
5. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία φορά τον μήνα. Στις τακτικές αυτές συνεδριάσεις μπορεί
να παρευρίσκεται οποιοδήποτε μέλος του συλλόγου, ως ακροατής. Συνεδριάζει έκτακτα
όποτε κρίνει αναγκαίο να το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή αν το ζητήσουν τρία μέλη με γραπτή
αίτησή τους η οποία πρέπει να αναφέρει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Στην
περίπτωση αυτή ο πρόεδρος υποχρεούται να το συγκαλέσει εντός πέντε (5) ημερών. Αν
αυτός αρνείται ή αμελεί, τότε το δικαίωμα σύγκλησης του Δ.Σ. το έχει ο Αντιπρόεδρος ή οι
αιτούντες μέλη του Δ.Σ.
6. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται τέσσερα (4) από τα μέλη του. Οι
αποφάσεις παίρνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας
υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Οι ψηφοφορίες είναι φανερές. Απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων απαιτείται για θέματα προσωπικά ή πειθαρχικά, καθώς και σοβαρά και ουσιώδη
θέματα που χαρακτηρίζονται έτσι με πρόταση του 1/3 των παρόντων.
7. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς τακτικές
συνεδριάσεις, θεωρείται πως παραιτήθηκε και αντικαθίσταται από τα αναπληρωματικά μέλη
του ίδιου συνδυασμού ή του ενιαίου ψηφοδελτίου, αφού ενημερωθεί από το Δ.Σ. για την
επερχόμενη αντικατάστασή του με κάθε πρόσφορο μέσο.
8. Εάν ο εναπομείνας αριθμός των μελών του Δ.Σ. , είναι μικρότερος του τέσσερα (4), τότε
αναγκαστικά προχωράει σε εκλογές για Δ.Σ. και Ε.Ε., για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας.
9. Τα μέλη του Δ.Σ. προσφέρουν τις υπηρεσίες τους χωρίς μισθό και χωρίς αποζημίωση κατά
την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
ΑΡΘΡΟ 13
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Αποφασίζει και ενεργεί σύμφωνα με το Καταστατικό για κάθε τι που ενδιαφέρει το
Σύλλογο.
2. Διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου, καθορίζει και εγκρίνει τις δαπάνες.
7

3. Συντάσσει τον απολογισμό δράσης, τον ταμειακό απολογισμό και τα υποβάλλει για
έγκριση στη Γενική Συνέλευση.
4. Συγκαλεί την Γ.Σ., καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση
των αποφάσεών της.
5. Συστήνει επιτροπές και ομάδες εργασίας από τα μέλη του Συλλόγου, τις ελέγχει και έχει
την ευθύνη για τις δραστηριότητές τους.
6. Σε κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ. συντάσσονται πρακτικά τα οποία υπογράφονται από όλα τα
μέλη του Δ.Σ. που έλαβαν μέρος στην συνεδρίαση.
ΑΡΘΡΟ 14
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
1. Εκπροσωπεί τον Σύλλογο στις Δικαστικές και Διοικητικές Αρχές και σε οποιονδήποτε
τρίτο, εκφράζοντας τις αποφάσεις του Δ.Σ. και εξουσιοδοτείται προς τούτο με απόφαση του
Δ.Σ. όταν ο νόμος το απαιτεί.
2. Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και προεδρεύει σε αυτές. Σε συνεργασία με τον Γενικό
Γραμματέα καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ.
3. Υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα κάθε έγγραφο που έχει σχέση με την δραστηριότητα
του Συλλόγου.
4. Υπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα είσπραξης και πληρωμής για ποσά μεγαλύτερα των
100,00 ευρώ.
5. Ενημερώνει όλες τις δημόσιες υπηρεσίες που αφορούν τον Σύλλογο για την αλλαγή του
νόμιμου εκπροσώπου ή την νέα σύνθεση του ΔΣ.
ΑΡΘΡΟ 15
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ
Αναπληρώνει τον Πρόεδρο στα καθήκοντά του όποτε αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.
ΑΡΘΡΟ 16
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
1. Καταρτίζει μαζί με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη του Δ.Σ. και των Γ.Σ. και ενημερώνει
τα μέλη για τις συνεδριάσεις τους.
2. Συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και μεριμνά για την υπογραφή τους
από τα μέλη του.
3. Τηρεί και ενημερώνει το μητρώο, διευθύνει την γραμματεία, διεξάγει την αλληλογραφία,
ευθύνεται για τα υλικά του Συλλόγου και φυλάσσει τη σφραγίδα του.
4. Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε εξερχόμενο έγγραφο.
ΑΡΘΡΟ 17
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
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Βοηθά και αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα στα καθήκοντά του, όποτε αυτός απουσιάζει
ή κωλύεται.
ΑΡΘΡΟ 18
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ
1. Είναι υπεύθυνος για την διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου.
2. Εισπράττει τις ετήσιες συνδρομές των μελών.
3. Τηρεί τα βιβλία Εσόδων – Εξόδων σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία και
έχει την ευθύνη για το ταμείο του συλλόγου.
4. Εισπράττει και πληρώνει βάσει ενταλμάτων που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον
ίδιο μέχρι του ποσού των εκατό ευρώ (100,00€ ). Για μεγαλύτερο ποσό απαιτείται σχετική
απόφαση του Δ.Σ.
5. Είναι υποχρεωμένος να καταθέτει σε λογαριασμό τραπέζης επί της ελληνικής επικράτειας
σε λογαριασμό που διατηρείται με το όνομα του συλλόγου, κάθε ποσό άνω των διακοσίων
(200,00) ευρώ. Μπορεί να κρατάει για τις άμεσες ανάγκες σε μετρητά ποσό μέχρι 200,00
ευρώ, το οποίο μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση της Γ.Σ.
6. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ. υποβάλλει συνοπτική έκθεση της οικονομικής
κατάστασης του Συλλόγου.
ΑΡΘΡΟ 19
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Είναι υπεύθυνος για τις επαφές του Συλλόγου με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και άλλους
δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. Ενεργεί σε άμεση συνεργασία με τον Πρόεδρο και τα άλλα
μέλη του Δ.Σ. και εκτελεί αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 20
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η ελεγκτική επιτροπή είναι τριμελής. Εκλέγεται μαζί με το Δ.Σ. και η θητεία της ταυτίζεται με
το Δ.Σ. και είναι διετής. Τα μέλη της δεν μπορεί να είναι και μέλη του Δ.Σ. Μεταξύ των μελών
της εκλέγεται Πρόεδρος και Γραμματέας. Έργο της είναι ο έλεγχος και η εποπτεία της
οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ., κατά τη διάρκεια της θητείας του.
Συντάσσει έκθεση και την υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ
των μελών της, αυτός που διαφωνεί συντάσσει χωριστή έκθεση κι η Γ.Σ. αποφασίζει.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ': ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
ΑΡΘΡΟ 21
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Τροποποίηση του Καταστατικού επιτρέπεται μόνο μετά από μια διετία από τη σημερινή του
έγκριση και σύμφωνα με τους ορισμούς του Νόμου. Η τροποποίηση του καταστατικού
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αποφασίζεται σε Καταστατική Γενική Συνέλευση, η οποία συγκαλείται ειδικά για το σκοπό
αυτό. Στην συνέλευση αυτή πρέπει να παρίσταται το 1/2 των ταμειακώς εντάξει μελών.
Γίνεται ανάγνωση καθενός από τα άρθρα που πρόκειται να τροποποιηθούν και οι
προτεινόμενες τροποποιήσεις τους από το Προεδρείο της Καταστατικής Συνέλευσης και
επακολουθεί συζήτηση και ψηφοφορία για καθένα από αυτά. Τέλος διεξάγεται ψηφοφορία
για το νέο τροποποιημένο καταστατικό στο σύνολό του. Καθ' όλη την διάρκεια της
διαδικασίας τηρούνται πρακτικά ενώ οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία 3/4 των
παρόντων μελών.
ΑΡΘΡΟ 22
Ο Σύλλογος εγγράφεται στην Ένωση Συλλόγων Γονέων Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας,
στην Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων καθώς και σε
οποιαδήποτε άλλη δευτεροβάθμια ένωση συλλόγων γονέων θεωρεί ότι είναι σύννομη με
τους σκοπούς και τις δραστηριότητές του σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ή
αποχωρεί από αυτή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Για την αποχώρηση απαιτείται απαρτία του 50%+1 των ταμειακά εντάξει μελών και
πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών στην Γενική Συνέλευση.
ΑΡΘΡΟ 23
Ο Σύλλογος έχει δική του σφραγίδα, η οποία κυκλικά γράφει “Σύλλογος Γονέων και
Κηδεμόνων Καλλιτεχνικού Σχολείου Κερατσινίου-Δραπετσώνας” και στο κέντρο "Έτος
Ιδρύσεως 2017" μαζί με το σκίτσο μιας μπαλαρίνας, μιας θεατρικής μάσκας και μιας παλέτας.
ΑΡΘΡΟ 24
Για τη διάλυση του Συλλόγου χρειάζεται η συναίνεση όλων των μελών, σε Γ.Σ. η οποία
συγκαλείται ειδικά για τον σκοπό αυτό και στην οποία πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον
τα 2/3 των ταμειακά εντάξει μελών. Διεξάγεται φανερή ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
των παρόντων μελών και σε κάθε περίπτωση ο σύλλογος διαλύεται μόλις τα μέλη του
παραμείνουν λιγότερα από δέκα. Σε περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου, η περιουσία του
περιέρχεται στο Καλλιτεχνικό Σχολείο Κερατσινίου-Δραπετσώνας.
ΑΡΘΡΟ 25
Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, η οποία ορίστηκε από τα ιδρυτικά μέλη, θα διοικήσει
νομίμως, με πλήρη καθήκοντα, μέχρι τη Σύγκληση της Α' Τακτικής Γεν. Συνέλευσης και την
ανάδειξη αντιπροσώπων με τη διαδικασία εκλογών.
ΑΡΘΡΟ 26
Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, ρυθμίζεται με απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την ισχύουσα περί Σωματείων Νομοθεσία και τον Αστικό
Κώδικα.
ΑΡΘΡΟ 27
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Το παρόν καταστατικό που αποτελείται από είκοσι επτά (27) άρθρα, εγκρίθηκε σήμερα από
τους ιδρυτές του στην αίθουσα εκδηλώσεων του Καλλιτεχνικού Σχολείου ΚερατσινίουΔραπετσώνας και υπογράφεται όπως ακολουθεί.
Κερατσίνι, 18/12/2017
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