
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 
 

Κεφάλαιο A'  
 

Αρθρο 1 
 

Ίδρυση - Έδρα - Επωνυµία 
 
Ιδρύεται στόν Πειραιά Σωµατείο, µέ τήν επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΑ Δ’ ΑΡΚ» µέ 
έδρα τόν Πειραιά Αττικής (όδ. Έλευθ. Βενιζέλου άρ. 12). 

 
 
 

"Αρθρο 2 
 

Σκοπός - Μέσα 
 
1. Σκοπός του Σωµατείου είναι: α) Ή συµβολή του στήν πνευµατική, ψυχική καί σωµατική 
άνάπτυξη καί προαγωγή τών µαθητών τής «ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΑ 
Δ'ΑΡΚ» καί στήν έκπαίδευση γενικότερα, β) ή συνεργασία µέ τή διεύθυνση καί τό διδακτικό 
προσωπικό γιά µιά πιό άποτελεσµατική έκπλήρωση τών µορφωτικών καί παιδαγωγικών 
σκοπών πού έπιδιώκει ή Σχολή, γ) ή παροχή συµπαραστάσεως σέ άναξιοπαθοΰντες ή γενικά 
σέ άνήλικα παιδιά σχολικής ήλικίας πού έχουν ανάγκη βοήθειας. 
	  

2. Μέσα γιά τήν έκπλήρωση τοϋ πιό πάνω σκοποΰ ένδεικτικά αναφέρονται: α) ή οργάνωση 
καί ή πραγµατοποίηση διαλέξεων, έπιστηµονικών άνακοινώσεων, έκδροµών, έορτών καθώς 
καί τακτικών συγκεντρώσεων τών µελών γιά συζήτηση θεµάτων πού αναφέρονται στο σκοπό 
τοϋ Συλλόγου β) ή παροχή συµπαραστάσεως γιά τήν ύποβοήθηση καί τήν άνάπτυξη τοϋ 
έργου τών τµηµάτων πού λειτουργούν στή Σχολή ή πρόκειται νά ίδρυθοΰν άπό αύτή, 
µαθητικών όµίλων ή τµηµάτων ήτοι άθλητικοΰ φιλολογικού, µουσικού κ.λ.π. σέ συνεργασία 
µέ τή διεύθυνση τής Σχολής καί γ) όποιεσδήποτε άλλες έκδηλώσεις πού θ'άποφάσιζε τό 
Διοικητικό Συµβούλιο καί οί όποιες θά άπέβλεπαν στήν πραγµατοποίηση τοΰ πιό πάνω 
σκοποΰ. 

 
 

Κεφάλαιο Β '  
 
 

Άρθρο 3 
 

Μέλη τοϋ Σωµατείου 
 
Τά Μέλη τοϋ Συλλόγου διακρίνονται σέ ΤΑΚΤΙΚΑ, ΑΡΩΓΑ καί ΕΠΙΤΙΜΑ άνεξάρτητα 
φύλου. 
1. Τακτικά µέλη γράφονται οί γονείς καί κηδεµόνες τών µαθητών πού φοιτούν στή Σχολή. 
2. 'Αρωγά µέλη γράφονται αύτοί πού δέν έχουν τήν πιό πάνω Ιδιότητα άλλά έπιθυµοΰν τήν 
έπιτυχία τοϋ Σκοποΰ τοϋ Σωµατείου καί καταβάλλουν συνεχώς την έτήσια συνδροµή τους, 
ήτοι α) πρόσωπα πού διετέλεσαν τακτικά µέλη καί δέν έχουν πλέον αύτή τήν ιδιότητα, 



έπειδή τά παιδιά τους έχουν ήδη άποφοιτή-σει άπό τή Σχολή, β) Παλαιοί µαθηται πού 
άποφοίτησαν άπό τή Σχολή καί θέλουν νά βοηθήσουν τό Σύλλογο παρέχοντας τήν ήθική καί 
ύλική ένίσχυσή τους. 
3. Επίτιµα µέλη ανακηρύσσονται άπό τή Γενική Συνέλευση τοΰ Σωµατείου ύστερα άπό 
πρόταση τοΰ Διοικητικοΰ Συµβουλίου καί πρόσωπα πού δέν έχουν τίς πιό πάνω ιδιότητες, 
άλλά προσφέρουν στό Σύλλογο πολύτιµες υπηρεσίες, περιουσιακές παροχές καί 
συµβάλλουν στήν έκπλήρωση τοΰ σκοπού του. 

Όλα τά πιό πάνω µέλη πρέπει νά έχουν τίς προϋποθέσεις πού άπαιτούνται γιά τήν 
συµµετοχή τους στό Σωµατείο σύµφωνα µέ τούς Ελληνικούς νόµους καί νά δηλώσουν ότι 
άποδέχονται άνε-πιφύλακτα τίς διατάξεις τοΰ Καταστατικού αύτοΰ καί τίς νόµιµες άποφάσεις 
τής Γενικής Συνελεύσεως. 
Β. Ή έγγραφή τών Μελών γίνεται µέ αΓτηση πού ύποβάλλεται στό Διοικητικό Συµβούλιο 
τοΰ Συλλόγου καί στήν όποία δη-λοϋνται: 

α) Επώνυµο, "Ονοµα, Όνοµα Πατρός 
β) Επάγγελµα 
γ) Διεύθυνση Κατοικίας 
δ) Τηλέφωνο 
ε) Καταγωγή 
στ) Ανεπιφύλακτη άποδοχή τοΰ Καταστατικού καί τών νοµίµων άποφάσεων τής Γενικής 

Συνελεύσεως καί ταυτόχρονη καταβολή τοΰ δικαιώµατος έγγραφης πού άνέρχεται σέ 
τριακόσιες (300) δραχµές καθώς καί έτήσια συνδροµή πού καταβάλλεται µέ τήν έγγραφή τών 
µαθητών στό Σχολείο καί άνέρχεται σέ διακόσιες (200) δραχµές. Καί τά δύο πιό πάνω ποσά 
άποτελοΰν τακτικά έσοδα τοϋ Συλλόγου πού µποροΰν νά αύξοµειώνονται ύστερα άπό 
άπόφαση τής Γενικής Συνελεύσεως. 
Τό Διοικητικό Συµβούλιο, έφ'δσον κρίνει βάσιµη τήν αΓτηση, τήν άποδέχεται καί µέ 
άπόφασή του έγκρίνει τήν εγγραφή στό Μητρώο τών µελών, διαφορετικά άπορρίπτει τήν 
αίτηση. Στήν περίπτωση αύτή πρέπει νά κάµει ειδική ένηµέρωση στό βιβλίο πρακτικών τοϋ 
Διοικητικού Συµβουλίου. Στήν περίπτωση πού άπορριφθεΐ ή αΓτηση άπό τό Διοικητικό 
Συµβούλιο, ό ένδιαφε-ρόµενος µπορεί νά προσφύγει στήν πρώτη Τακτική ή Έκτακτη 

Γενική Συνέλευση µέ εισήγηση τριάντα (30) τακτικών µελών (ταµειακά ένήµερα) πού 
άποφαίνεται τελεσίδικα γιά τήν παραδοχή ή δχι τοΰ ενδιαφεροµένου σάν µέλους τοΰ 
Συλλόγου. 

 
 

Άρθρο 4 
 

Κάθε µέλος µπορεί όταν θέλει ν'άποχωρήσει άπό τόν Σύλλογο ύστερα άπό υποβολή γραπτής 
δηλώσεως στό Διοικητικό Συµβούλιο, στήν όποία νά όρίζει τήν ηµεροµηνία αποχωρήσεως, 
άπό τήν όποία σταµατά ή ύποχρέωσή του νά καταβάλλει έτήσια συνδροµή. Στήν περίπτωση 
πού τό µέλος τοϋ Συλλόγου αποχωρήσει άπό τό Σωµατείο δέν έχει κανένα δικαίωµα στήν 
περιουσία τοΰ Σωµατείου. 

 
 

Άρθρο 5 
 

Όλα τά µέλη τοΰ Συλλόγου µπορούν νά έχουν τήν υποχρέωση νά λαµβάνουν µέρος στή 
Γενική Συνέλευση καί τίς άλλες συγκεντρώσεις τοϋ Συλλόγου, έφ'δσον έχουν τακτοποιήσει 
τίς οικονοµικές τους υποχρεώσεις. 
Μέλη πού καθυστερούν νά καταβάλουν τήν έτήσια συνδροµή περισσότερο άπό ένα έτος, 
διαγράφονται άπό τό Σύλλογο, ύστερα άπό απόφαση τής Γενικής Συνελεύσεως. 



Τό δικαίωµα νά εκλέγουν καί εκλέγονται έχουν µόνο τά Τακτικά Μέλη, ένφ τά αρωγά µέλη 
έχουν µόνο τό δικαίωµα νά έκλέγουν. Τά έπίτιµα.µέλη λαµβάνουν µέρος στίς Γενικές Συνε-
λεύσεις άλλά δέν έχουν δικαίωµα ψήφου. 
Όταν ένα µέλος τοϋ Σωµατείου δέν µπορεί νά προσέλθει στή Γενική Συνέλευση ή σέ άπλή 
συγκέντρωση, µπορεί νά εκπροσωπηθεί µέ άπλή έγγραφη εξουσιοδότηση άπό άλλο πρόσωπο 
έστω καί νά µήν είναι µέλος, έφ'δσον δέν είναι σύζυγος. Κανένας δέν µπορεί νά 
έκπροσωπίσει περισσότερους άπό ένα. 

 
 

Κεφάλαιο Γ" 
 
 

Άρθρο 6 
 

Οίκονοµικοί Πόροι 
 

01 πόροι τοϋ Σωµατείου διακρίνονται σέ τακτικούς καί έκτάκτους. 
Τακτικοί πόροι είναι: Τό δικαίωµα έγγραφής τών µελών καί οί έτήσιες συνδροµές τους. 
Έκτακτοι πόροι είναι: α) Διάφορες Δωρεές καί Κληροδοτήµατα β) εισοδήµατα άπό τήν 
περιουσία τοΰ Συλλόγου γ) έσοδα άπό διαλέξεις, εορτές, έκδροµές, εκθέσεις, παραστάσεις 
καί άλλες έκδηλώσεις τοϋ Σωµατείου καί δ) έκτακτες εισφορές πού όρίζονται άπό τή Γενική 
Συνέλευση σέ περίπτωση έπείγουσας άνάγκης. 

 
 
 

Κεφάλαιο Δ '  
 
 

Άρθρο 7 
 

Όργανα Σωµατείου 
 
Όργανα τοϋ Σωµατείου είναι ή: 1) Γενική Συνέλευση, 2) τό Διοικητικό συµβούλιο καί 3) ή 
Ελεγκτική Επιτροπή. 
 

Άρθρο 8 
	  

Γενικές Συνελεύσεις 
 
Ή Γενική Συνέλευση είναι τό κυρίαρχο καί ανώτατο όργανο τοϋ Συλλόγου καί συγκροτείται 
άπό τά Τακτικά, Αρωγά καί Επίτιµα µέλη. Αύτή, άνάλογα µέ τό χρόνο πού συγκαλείται καί 
τά θέµατα τής ήµερήσιας διατάξεως διακρίνεται σέ Τακτική, Έκτακτο καί Καταστατική. 
α) Ή Τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται ύποχρεωτικά κάθε χρόνο έντός τοϋ µηνός 
Νοεµβρίου. Στήν Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται άπό τό Διοικητικό Συµβούλιο 
λογοδοσία γιά τά πεπραγµένα καί οικονοµικός άπολογισµός τής προηγούµενης χρήσεως. Ή 
Τακτική Γενική Συνέλευση έκλέγει κάθε δύο χρόνια τό Διοικητικό Συµβούλιο, καί τήν 
Ελεγκτική Επιτροπή µετά τών αναπληρωµατικών µελών. Εγκρίνει τόν άπολο-γισµό τής 
οικονοµικής διαχειρίσεως τής περιόδου πού έληξε καί τόν προϋπολογισµό τής έπόµενης 
περιόδου. Εγκρίνει τήν έκθεση τής Ελεγκτικής Επιτροπής. Ανακηρύσσει Επίτιµα µέλη, 



ύστερα άπό πρόταση τοΰ Διοικητικοΰ Συµβουλίου καί τέλος άποφασίζει γιά κάθε υπόθεση 
πού δέν ύπάγεται στήν άρµοδιότη-τα τής έκτακτης ή Καταστατικής Γενικής Συνελεύσεως, 
τοΰ Διοικητικού Συµβουλίου ή κάποιου άλλου όργάνου. 
β) Ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται µετά άπό άπόφαση τοΰ Διοικητικοΰ 
Συµβουλίου όποτεδήποτε, γιά έπίλυ-ση θεµάτων πού παρουσιάζονται έκτακτα καί είναι 
έπείγοντα, άκόµη δέ συγκαλείται έάν ύπάρχει σοβαρός λόγος καί τό ζητήσουν τό 1/3 τών 
µελών τοΰ Συλλόγου πού είναι Ταµειακά ένήµε-ρα µέ έγγραφο αίτησή τους πρός τό 
Διοικητικό Συµβούλιο, στήν όποία άναφέρονται οί λόγοι τής ένέργειάς τους αύτής, καθώς κα 
τά θέµατα τής ήµερήσιας διατάξεως. 
γ) Ή Καταστατική Γενική Συνέλευση συγκαλείται µόνον άπό τό Διοικητικό Συµβούλιο καί 

µοναδικό της έργο είναι ή διάλυση τοΰ Σωµατείου ή ή τροποποίηση τοϋ Καταστατικού 
σύµφωνα µέ τίς διατάξεις τοΰ καταστατικού καί τής νοµοθεσίας πού ισχύει. 

 
 
 

Άρθρο 9 
 
 

Σύγκληση Γενικής .Συνελεύσεως. 
 
Οί κάθε είδους Γενικές συνελεύσεις, όπως Τακτικές, Έκτακτες καί Καταστατικές 

συγκαλοΰνται ύστερα άπό έγγραφο πρόσκληση τοΰ Διοικητικού Συµβουλίου, πού 
γνωστοποιείται στά µέλη τοΰ Συλλόγου πρίν άπό δέκα ήµέρες, άποστέλλεται δέ σ'αύτούς καί 
τοιχοκολλείται στά Γραφεία τοΰ Συλλόγου. Οί προσκλήσεις τοΰ Διοικητικοΰ Συµβουλίου γιά 
τή σύγκληση τών Γενικών Συνελεύσεων περιέχουν απαραίτητα: α) τόν τόπο β) τόν χρόνο 
(ήµέρα καί ώρα) γ) τά θέµατα τής ήµερήσιας Διατάξεως πού είναι γιά συζήτηση κατά σειρά. 
Τέλος οί προσκλήσεις υπογράφονται άπό τόν Πρόεδρο καί τόν Γενικό Γραµµατέα καί 
σφραγίζονται µέ τή σφραγίδα τοΰ Συλλόγου. Στήν περίπτωση τής έκτακτης Γενικής 
Συνελεύσεως πού έχει ζητηθεί άπό τό 1/3 τών µελών πού είναι Ταµιακά ένήµερα, ή 
σύγκληση είναι ύποχρεωτική γιά τό Διοικητικό Συµβούλιο, τό όποιον όφείλει νά τήν 
συγκαλέσει άµέσως, όπως άναφέρθηκε πιό πάνω. Έάν τό Διοικητικό Συµβούλιο δέν 
συµµορφωθεί µέ τήν ύποχρέωσή του αύτή, τά µέλη πού ζήτησαν τή σύγκληση Έκτακτης 
Γενικής Συνελεύσεως µπορούν νά τήν συγκαλέσουν άφοΰ προηγουµένως ζητήσουν άδεια τοΰ 
άρµόδιου Δικαστηρίου. 
	  

Άρθρο 10 
 
 

Απαρτία τής Γενικής Συνελεύσεως 
 

 
Ή Γενική Συνέλευση (τακτική ή "Εκτακτη) βρίσκεται σέ απαρτία έάν σ'αΰτή συµµετέχει 

τό 1/3 τουλάχιστο τών µελών τοϋ Συλλόγου πού είναι Ταµειακά ένήµερα πλήν τήν 
Καταστατικής Γενικής Συνελεύσεως στήν όποία άπαιτεϊται ειδική άπαρτία γιά τήν νόµιµη 
συγκρότησή της πού προβλέπεται στό άρθρο 29. 

Έάν δέν έπιτευχθεΐ άπαρτία στή πρώτη σύγκληση τής Γενικής Συνελεύσεως, αύτή 
έπαναλαµβάνεται ύστερα άπό 8 ήµέρες χωρίς άλλη πρόσκληση στόν ίδιο τόπο καί χρόνο µέ 
τά ίδια θέµατα ήµερήσιας διατάξεως. Ή Συνέλευση βρίσκεται σέ άπαρτία έφόσον είναι 
παρόντα τουλάχιστον 50 µέλη έκτός άπό τήν περίπτωση πού άνάκαλεΐται τό Διοικητικό 
Συµβούλιο, όπότε χρειάζεται νά παρευρίσκεται τό 1/3 όλοκλήρου τοΰ άριθµοΰ τών µελών 
πού είναι ταµειακά ένήµερα, διαφορετικά µαταιώνεται. 



Άρθρο 11 

 
Συγκρότηση Γενικής .Συνελεύσεως σέ Σώµα 

 

Ή Γενική Συνέλευση πού βρίσκεται σέ άπαρτία συγκροτείται σέ Σώµα µέ τήν έκλογή τοϋ 
Προέδρου καί τοΰ Γραµµατέως. Γιά τίς συζητήσεις στή Γενική Συνέλευση τηρείται ειδικό 
βιβλίο Πρακτικών στό όποιο καταχωρίζονται οί γενόµενες συζητήσεις καθώς καί οί 
άποφάσεις πού λαµβάνονται. Τό βιβλίο αύτό ύπογρά-φει ό Πρόεδρος καί ό Γραµµατέας 
καθώς καί πέντε (5) µέλη άπό αύτούς πού λαµβάνουν µέρος στή Συνέλευση καί έτσι 
έπιβεβαι-όΰται τό έγκυρο τών πεπραγµένων στή συνέλευση. Όταν πρόκειται γιά άρχαιρεσίες, 
ή Γενική Συνέλευση έκλέγει Εφορευτική Επιτροπή πού άποτελεΐται άπό τρία µέλη καί τής 
όποιας ή θητεία τελειώνει µέ τό τέλος τής Συνελεύσεως. 

"Εργο τής Εφορευτικής Επιτροπής είναι ή διενέργεια αρχαιρεσιών γιά τήν ανάδειξη τού 
Διοικητικού Συµβουλίου καί τής 

Ελεγκτικής Επιτροπής, συντάσσει δέ σέ τρία άντίγραφα καί υπογράφει τό πρακτικό τών 
άποτελεσµάτων. 

Στή Γενική Συνέλευση άπαγορεύεται ρητά κάθε πολιτική συζήτηση κάθώς καί κάθε 
συζήτηση πού είναι Ιξω άπό τούς σκοπούς γιά τούς όποίους Ιδρύθηκε δΣύλλογος. Έάν ή 
Γενική Συνέλευση όδηγηθεϊ στή συζήτηση θεµάτων έξω άπό τήν ήµερήσια διάταξη, ό 
Πρόεδρος τής Γενικής Συνελεύσεως µπορεί νά τή διαλύσει. 

 
Άρθρο 12 

 
Οί άποφάσεις τής Γενικής Συνελεύσεως λαµβάνονται κατά κανόνα µέ άπόλυτη 

πλειοψηφία τών µελών πού είναι παρόντα. Σάν πλειοψηφία θεωρείται έδώ τό 1/2 τών 
παρισταµένων πλέον ένός σύµφωνα µέ τίς παραγράφους 1 καί 2 τού άρθρου 10 

Στήν περίπτωση τής άνακλήσεως τοΰ Διοικητικού Συµβουλίου χρειάζεται πλειοψηφία 
τών 4/5 τών παρισταµένων όταν ή Γενική Συνέλευση βρίσκ«ται σέ είδική άπαρτία. Σάν 
είδική άπαρτία θεωρείται τό 1/4 τουλάχιστον τών µελών τοϋ Συλλόγου πού είναι Ταµειακά 
ένήµερα. 

Στήν περίπτωση τής Καταστατικής Γενικής Συνελεύσεως χρειάζεται είδική πλειοψηφία, 
όπως προβλέπεται στό άρθρο 29. 

 
 

Άρθρο 13 
 

Ψηφοφορία Γενικής Συνελεύσεως. 
 
Οί ψηφοφορίες γιά γενικά ζητήµατα διεξάγονται µέ άνάτα-ση τού χεριού, έκτός έάν ή 

πλειοψηφία τής Γενικής συνελεύσεως ζητήσει νά γείνει µυστική ψηφοφορία µέ ψηφοδέλτια. 
Οί ψηφοφορίες γιά τήν έκλογή τών όργάνων τοϋ Σωµατείου είναι µυστικές καί διεξάγονται 
µέ ψηφοδέλτια. Αποκλείεται ή λήψη αποφάσεως µέ βοή. Οι υποψηφιότητες, προκειµένου γιά 
αρχαιρεσίες, υποβάλλονται µέ έγγραφο δήλωση τοΰ υποψηφίου, πού περιέχει όλα τά στοιχεία 
του, στόν Γενικό Γραµµατέα τό άργότερο εξι (6)	  ολόκληρες ήµερες πρίν από τίς αρχαιρεσίες. 

 
 
 
 
 
 



Άρθρο 14 
 

Διοικητικό Συµβούλιο. 
 
Ό Σύλλογος διοικείται άπό Διοικητικό Συµβούλιο πού άπο-τελεΐται άπό έννέα (9) µέλη 

πού έκλέγονται κάθε δυό χρόνια, άπό τήν Τακτική Γενική Συνέλευση, όπως πιό πάνω 
άναφέρεται. 

Μαζί µέ τούς πιό πάνω έκλέγονται καί τρία (3) άναπληρωµα-τικά µέλη, πού 
άναπληροΰν τά µέλη τής Διοικήσεως πού έξέρχο-νται γιά όποιονδήποτε λόγο πρίν λήξει ή 
θητεία του. 

Γιά Τακτικά µέλη τοΰ Διοικητικοΰ Συµβουλίου έκλέγονται οί πρώτοι (9) πού 
πλειοψηφούν στίς άρχαιρεσίες ύποψήφιοι, καί γιά άναπληρωµατικά µέλη έκλέγονται οί 
επόµενοι τρεις (3). Στήν περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση άπό τήν Εφορευτική. 
Επιτροπή. 

Στά ψηφοδέλτια µπορούν νά τεθούν µέχρι δώδεκα (12) σταυροί προτιµήσεως, 
παραπλεύρως στό όνοµα κάθε ύποψηφίου. Τά ψηφοδέλτια πού έχουν περισσότερους άπό 
δώδεκα (12) σταυρούς προτιµήσεως είναι άκυρα. 

 
 

Άρθρο 15 
 
Τά µέλη τοΰ Διοικητικοΰ Συµβουλίου µέσα σέ ένα ΙΟήµερο άπό τήν έκλογή τους καί 

έφόσον τό κύρος τής άποφάσεως τής έκλογής τους δέν έχει νόµιµα προσβληθεί συνέρχονται 
ύπό τήν Προεδρία τοΰ συµβούλου πού έχει τούς περισσότερους ψήφους ή σέ περίπτωση 
Ισοψηφίας ύπό τοΰ πρεσβυτέρου στήν ήλικία γιά νά έκλέξουν µεταξύ τους, τόν Πρόεδρο, τόν 
Αντιπρόεδρο, τόν Γενικό Γραµµατέα, τόν Ταµία, τόν Είδικό Γραµµατέα καί τό Σύµβουλο γιά 
"ΐΐς Δηµόσιες Σχέσεις. 

Μέσα σέ ένα ΙΟήµερο άπό τήν έκλογή τους παραλαµβάνουν τήν Διοίκηση άπό τό 
Διοικητικό Συµβούλιο πού έληξε ή θητεία του καί τό όποΐο έξακολουθεϊ νά διοικεί µέχρι νά 
άναλάβει τό νέο Διοικητικό Συµβούλιο. 

Τό Αρχείο, τό Ταµείο καί όλα τά στοιχεία καί έγγραφα τοΰ Συλλόγου, παραδίδονται στό 
νέο Διοικητικό Συµβούλιο, συντάσσεται δέ γιά τό λόγο αύτό τό πρωτόκολλο παραδόσεως 
πού ύπογράφουν ό Πρόεδρος, ό Γενικός Γραµµατέας καί ό Ταµίας τοΰ Νέου καί τοΰ Παλαιού 
Διοικητικοΰ Συµβουλίου καί φυλάσσονται στά γραφεία τοΰ Συλλόγου. 

Ή θητεία τών µελών τοΰ Διοικητικοΰ Συµβουλίου διαρκεί δύο χρόνια καί άρχίζει άπό τήν 
ήµεροµηνία τής έκλογής τους κατά τήν Γενική Συνέλευση καί λήγει" µέ τήν έκλογή τοΰ νέου 
Διοικητικού Συµβουλίου άπό τήν Τακτική Γενική Συνέλευση τού µεθεποµένου έτους. 
Τά µέλη τοΰ Διοικητικοΰ Συµβουλίου δέν λαµβάνουν άµοιβή. 

 
 

Άρθρο 16 
 
Μέλος τοΰ Διοικητικού Συµβουλίου πού άπουσιάζει σέ τρεϊς Τακτικές Συνεδριάσεις 

άδικαιολόγητα, προσκαλείται έγ-γράφως άπό τόν Πρόεδρο, νά δηλώσει έγγράφως, έάν 
έπιθυµεΐ νά διατηρήσει τήν ίδιότητα τοΰ µέλους. "Υστερα άπό τήν πρόσκληση αύτή έάν 
έξακολουθεϊ νά άπουσιάζει ή άπουσία του αύτή θεωρείται σάν σιωπηρή παραίτηση όπότε µέ 
άπόφαση τοΰ Διοικητ. Συµβουλίου, τήν θέση του καταλαµβάνει ό πρώτος άναπληρωµα-τικός 
έάν δέ αύτός άρνηθεΐ, καλείται ό δεύτερος κατά σειρά έκλογής κ.ο.κ. 
	  

	  



Άρθρο 17 

 
Σύγκληση τοϋ Διοικητ. Συµβουλίου 

 
Τό Διοικητ. Συµβούλιο συνεδριάζει: α) Τακτικά κατά µήνα ύστερα άπό προφορική ή 

γραπτή πρόσκληση τοΰ Προέδρου του β) έκτακτα δταν έπιβάλλουν αύτό έκτακτες καί 
σοβαρές περιπτώσεις καί γ) µέ γραπτή αίτηση τουλάχιστο πέντε (5) µελών τοΰ Δ.Σ. πού 
καθορίζουν καί τά θέµατα πού θέλουν νά συζητηθοΰν. Μπορεί ό Πρόεδρος νά καλέσει καί τά 
άναπληρωµατικά µέλη, χωρίς όµως νά έχουν δικαίωµα ψήφου. Ή πρόσκληση γίνεται τρεις 
ήµερες πρίν τήν ήµέρα τής συνεδριάσεως καί όρίζει τόπο καί χρόνο όπως καί τά θέµατα τής 
Ήµερήσιας Διατάξεως. Δέν άπαιτεΐται ή τήρηση τής τριήµερης προθεσµίας σέ περίπτωση 
έκτακτης Συνεδριάσεως. 

Τό Διοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σέ άπαρτία όταν είναι παρόντα πέντε τουλάχιστον 
µέλη, άπό τά όποϊα πρέπει νά είναι ό Πρόεδρος ή ό Αντιπρόεδρος. Ελλείψει άπαρτίας κατά 
τήν όρι-σµένη ήµέρα τής Συνεδριάσεως, συνέρχεται τοΰτο, χωρίς άλλη πρόσκληση, στόν ί'διο 
τόπο καί χρόνο µετά άπό τρεϊς ήµέρες. 

Γιά τίς συνεδριάσεις τοΰ Διοικητ. Συµβουλίου τηροΰνται πρακτικά, τά όποια 
καταχωρίζονται στό τηρούµενο βιβλίο πρακτικών ή δακτυλογραφούνται καί βιβλιοδετούνται 
µέ αύξοντα άριθµό, εγκρίνονται δέ καί υπογράφονται άπό όλα τά µέλη πού παρευρίσκονται 
στή συνεδρίαση. 

 
 

Άρθρο 18 
 

Απόφαση τοϋ Διοικ. Συµβουλίου 
 
Οί άποφάσεις τοΰ Διοικ. Συµβουλίου λαµβάνονται µέ απόλυτη πλειοψηφία τών 

παρόντων. Σέ περίπτωση ίσοψηφίας ίσχύει ή ψήφος τοΰ Προέδρου, έκτός έάν αύτός κατά τήν 
κρίση του, θεωρήσει τό θέµα σέ έκρεµότητα, όπότε έπανασυζητεϊται στήν επόµενη 
συνεδρίαση. 

Στίς συνεδριάσεις τοΰ Διοικ. Συµβουλίου παρίστανται οί έκ-πρόσωποι τής Σχολής, 
όπως: ή Γενική Διευθύνουσα άδελφή ή άλλο πρόσωπο πού όρίζεται άπό αύτή, ή Λυκειάρχης, 
ή Γυµνασιάρχης, ή Διευθύντρια τοΰ Δηµοτικοΰ, χωρίς νά Εχουν ψήφο. 

 
 

Άρθρο 19 
 

"Εργα τοϋ Διοικητικοΰ Συµβουλίου καί τών Μελών του. 
 
Τό Διοικ. Συµβούλιο έπιµελεΐται καί διαχειρίζεται τίς ύπο-θέσεις τοΰ Συλλόγου, 

έπιδιώκει µέ κάθε νόµιµο µέσο· τήν έκπλήρωση τοΰ σκοποΰ του σύµφωνα µέ τίς άποφάσεις 
τής Γενικής Συνελεύσεως καί γενικά έργάζεται γιά τήν έφαρµογή αύτοΰ τοΰ Καταστατικού, 
άποφασίζει γιά τήν διαγραφή µέλους σέ περίπτωση παραβάσεως τοΰ Νόµου ή τών διατάξεων 
τοΰ Κατ/κοΟ έκ µέρους του υποχρεούµενο όπως τήν άπόφασή του αύτή έπικυρώση στήν 
πρώτη συγκληθησοµένη γενική συνέλευση. 

 
 
 
 
 
 
 



Άρθρο 20 
 

Ό Πρόεδρος 
 

Ό Πρόεδρος τοΰ Διοικ. Συµβουλίου έκπροσωπεΐ τόν Σύλλογο στίς Δικαστικές καί έξώδικες 
σχέσεις του, εκτελεί τίς άποφά-σεις τής Γεν. Συνελεύσεως καί τοϋ Διοικ. Συµβουλίου, 
υπογράφει µέ τόν Γενικό Γραµµατέα κάθε έγγραφο τοΰ Συλλόγου, συγκαλεί καί διευθύνει τίς 
τακτικές καί έκτακτες συνεδριάσεις τοΰ Διοικ. Συµβουλίου, έπιβλέπει τήν διαχείριση τής 
περιουσίας, υπογράφει τά ταµειακά εντάλµατα δαπανών K U I  πληρωµών πού εγκρίνονται άπό 
τό Διοικ. Συµβούλιο καί εκθέτει τόν απολογισµό τής δράσεως τοΰ Διοικ. Συµβουλίου εις τήν 
Τακτική Γενική Συνέλευση. 

 
 

Άρθρο 21 
 

Ό Αντιπρόεδρος 
 
Ό Αντιπρόεδρος άναπληρώνει τόν Πρόεδρο όταν άπουσιάζει ή κωλύεται σέ όλα του τά 

καθήκοντα καί τίς άρµοδιότητες. Ύστερα άπό πρόταση τοΰ Προέδρου, τό Διοικ. Συµβούλιο, 
µπορεί ν'άναθέση µέ άπόφασή του, στόν Αντιπρόεδρο καί άλλα καθήκοντα ή άρµοδιότητες. 

 
 

Άρθρο 22 
 

Ό Γενικός Γραµµατέας 
 
Ό Γενικός Γραµµατέας συντάσσει µέ τήν εύθύνη του τά πρακτικά τών Συνεδριάσεων τοΰ 

Διοικ. Συµβουλίου καί καταχωρεί µέ άκρίβεια τίς λαµβανόµενες άποφάσεις, φυλάσσει τό 
Αρχείο καί τή Σφραγίδα τοΰ Συλλόγου καί τό Μητρώο τών Μελών, διεξάγει τήν 
άλληλογραφία καί ύπογράφει µαζί µέ τόν Πρόεδρο κάθε έγγραφο καθώς καί τά έντάλµατα 
δαπανών καί πληρωµών πού έγκρίνονται άπό τό Διοικητ. Συµβούλιο. 

Τόν Γενικό Γραµµατέα, όταν άπουσιάζει, ή κωλύεται, άναπληρώνει ό Ειδικός 
Γραµµατέας. Ύστερα άπό πρόταση τοΰ Προέδρου, τό Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί 
ν'άναθέσει µέ άπόφασή του, στό Γενικό Γραµµατέα, καί άλλα καθήκοντα ή άρµοδιότητες. 

 
 

Άρθρο 23 

Ό ΕΙδικός Γραµµατέας 
 
Ό Ειδικός Γραµµατέας βοηθεϊ τόν Γενικό Γραµµατέα στή σύνταξη τών Πρακτικών τών 

Συνεδριάσεων τοΰ Διοικ, Συµβουλίου, στήν φύλαξη τοΰ Αρχείου, στήν τήρηση τοΰ 
µητρώου, στήν διεξαγωγή τής άλληλογραφίας καί γενικά άναπληρώνει αύτόν όταν 
άπουσιάζει ή κωλύεται. Στόν Ειδικό Γραµµατέα µπορεί ν'άνατεθοΰν καί άλλα καθήκοντα 
ύστερα άπό άπόφασή τοΰ Δ. Σ. 

 
 
 
 
 
 
 



Άρθρο 24 
 

Ό Ταµίας 
 
Ό Ταµίας διχειρίζεται τούς οικονοµικούς πόρους τού Σωµατείου. Τηρεί τό Ταµείο καί 

όλα τά διαχειριστικά βιβλία τά όποία πρέπει νά είναι άριθµησµένα καί στήν τελευταία τους 
σελίδα ύπογεγραµµένα άπό τόν Πρόεδρο καί τόν Γενικό Γραµµατέα, ένεργεί τίς είσπράξεις 
µέ διπλότυπες άποδείξεις πού θεωρούνται άπό τόν Πρόεδρο καί τόν Γενικό Γραµµατέα, καί 
τίς πληρωµές βάσει τών ένταλµάτων πληρωµής µέχρι ποσοΰ πού καθορίζει µέ άπόφασή του 
τό Διοικ. Συµβούλιο, πέρα δέ άπό τό ποσό αύτό µόνον ύστερα άπό έγκριση τοΰ Διοικ. 
Συµβουλίου καί λαµβάνει τίς σχετικές άποδείξεις τίς όποιες τηρεί µέ εύθύνη του γιά τόν. 
έλεγχο καί τήν ένέργεια τών σχετικών έγγραψών στά βιβλία. Συντάσσει τόν ετήσιο 
Ισολογισµό, 30 µέρες πρίν άπό τή σύγκληση τής Γεν. Συνελεύσεως, καί ύποβάλλει αύτόν γιά 
κρίση στό Διοικ. Συµβούλιο. 

Επίσης, στήν Γδια προθεσµία, ύποβάλλει γιά κρίση στό Διοικ. Συµβούλιο καί τόν 
προϋπολογισµό τής εποµένης χρήσεως 
σέ γενικές γραµµές. 

Οί συντασσόµενο» ισολογισµοί και προϋπολογισµοί µετά άπό τυχόν τροποποιήσεις, 
φέρονται άπό τό Διοικ. Συµβούλιο καί άνακρινώνονται άπό τόν Ταµία στή Γενική Συνέλευση 
γιά έγκριση. 

Κάθε τρίµηνο ενηµερώνει τό Διοικ. Συµβούλιο γιά τήν ταµειακή κατάσταση τοϋ 
Συλλόγου. Υποχρεούται νά θέτει στήν διάθεση τής Ελεγκτικής Επιτροπής, όλα τά βιβλία, 
λογαριασµούς καί τά λοιπά παραστατικά στοιχεία οποτεδήποτε τοϋ ζητηθούν αύτά. 

Ό Ταµίας υποχρεούται νά καταθέτει σέ οιανδήποτε Τράπεζα, έντοκα κάθε ποσό 
χρηµατικό, έκτός τοϋ ποσοϋ τών 20.000 δρχ. πού µπορεί νά έχη στά χέρια του γιά τήν 
κάλυψη τών τρε-χουσών άναγκών τοϋ Συλλόγου, καί πού τό ποσόν αύτό µπορεί νά 
µεταβάλλεται ύστερα άπό άπόφασή τοΰ Διοικ. Συµβουλίου. Ύστερα άπό έγγραφο εντολή, 
υπογεγραµµένη άπό τόν Πρόεδρο ή τόν Αντιπρόεδρο τοΰ Διοικ. Συµβουλίου καί τόν Γεν. 
Γραµµατέα, µπορεί νά ενεργεί άνάληψη άπό τήν Τράπεζα. 

Ό Ταµίας ευθύνεται επίσης γιά τήν κινητή καί άκίνητη περιουσία τοϋ Συλλόγου, καί 
µεριµνά γιά τήν καλή διαχείριση καί συντήρηση αύτής. Όταν άπουσιάζει ή κωλύεται τόν 
άναπληρώνει άλλο µέλος τοϋ Διοικ. Συµβουλίου, πού υποδεικνύεται άπό τό Δ. Σ. 

 

Άρθρο 25 
 

Ό Σύµβουλος γιά Δηµόσιες Σχέσεις. 
 
Ό Σύµβουλος γιά τίς Δηµόσιες Σχέσεις έπιµελεΐται γιά όλες τίς εκδηλώσεις τοϋ 

Συλλόγου (πολιτιστικές, κοινωνικές, κλπ) τήν προβολή τοϋ έργου τού Συλλόγου, καί µεριµνά 
γιά τήν κατάρτιση τών σχετικών προγραµµάτων πραγµατοποιήσεώς τους. 

Γιά όλα τά πιό πάνω εισηγείται στό Διοικ. Συµβούλιο γιά τή λήψη σχετικών άποφάσεων. 
 
 

Άρθρο 26 
 

Ελεγκτική Επιτροπή 
 
Ό έλεγχος καί ή εποπτεία τής διαχειρίσεως τού Διοικ. Συµβουλίου άνατίθεται σέ τριµελή 

Ελεγκτική Επιτροπή, άποτελου-µένη άπό µέλη τοΰ Συλλόγου, πού εκλέγεται κάθε δύο χρόνια 
άπό τήν Τακτική Γενική Συνέλευση µέ ισάριθµα άναπληρωµατι-κά µέλη καί τής όποιας ή 
θητεία είναι δύο χρόνια. Συγκροτείται σέ Σώµα µέσα σ'ένα δεκαήµερο άπό τήν Έκλογή της, 
ύστερα άπό πρόσκληση τοΰ µέλους πού έλαβε τούς περισσότερους ψήφους καί εκλέγει τόν 



Πρόεδρο καί τόν Αναπληρωτή του, τηρεί βιβλίο Πρακτικών όπου καταχωρίζονται τά 
Πρακτικά καί οί ά-ποφάσεις της γιά τούς διενεργούµενους έλέγχους όπως επίσης καί οί 
συντασσόµενες σχετικές έκθέσεις πρός τή Γενική Συνέλευση. Συνεδριάζει ύποχρεωτικά µία 
φορά τό χρόνο καί συγκεκριµένα 15 ήµέρες πρίν άπό τή σύγκληση τής Γενικής Συνελεύσεως 
ή όποτε παραστεί άνάγκη. 

Έργο της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι ό έλεγχος καί ή Εποπτεία τής Οικονοµικής 
διαχειρίσεως τοϋ Σωµατείου καί τής περιουσιακής καταστάσεώς του όπως επίσης καί ό 
έλεγχος τών οικονοµικών πράξεων τού Διοικ. Συµβουλίου καί τοΰ Ταµία, Ιδιαίτερα δέ 
έλέγχει άν αύτές είναι σύµφωνες µέ τίς διατάξεις τοϋ νόµου τοΰ καταστατικού καί τίς 
άποφάσεις τής Γενικής Συνελεύσεως. Γιά όλα αύτά συντάσσει σχετική έκθεση καί τήν. 
υποβάλλει γιά έγκριση στή Τακτική Γενική Συνέλευση. Γι*αύτό τό λόγο, στή διάθεση τής 
Ελεγκτικής Επιτροπής τίθενται τά βιβλία τής διαχειρίσεως, ή άλληλογραφία καί τά πρακτικά 
τών Συνεδριάσεων τοΰ Διοικ. Συµβουλίου, πού αφορούν τίς δαπάνες, όπως έπίσης καί κάθε 
στοιχείο χρήσιµο γιά τόν έλεγχο είκοσι ήµέρες 
πρίν άπό τή σύγκληση τής έτησίας τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. 

 
 

Άρθρο 27 
 

Τροποποίηση Καταστατικού Διάλυση Σωµατείου 
 
Όταν πρόκειται νά τροποποιηθεί τό Καταστατικό τοΰ Συλλόγου, ή νά διαλυθεί αύτός, 

συγκαλείται ή Καταστατική Γενική Συνέλευση, στήν όποία πρέπει νά παρίσταται 
τουλάχιστον 1/2 τών µελών πόύ είναι ταµειακά ένήµερα καί άποφασίζει µέ πλειοψηφία τών 
4/5 τών παρόντων. 

Έάν δέν έπιτευχθεΐ άπαρτία στήν πρώτη συζήτηση τής καταστατικής Γενικής 
Συνελεύσεως, έπαναλαµβάνεται αύτή µετά άπό 8 ήµέρες χωρίς άλλη πρόσκληση στόν ίδιο 
τόπο καί χρόνο, καί µέ τά ίδια θέµατα ήµερήσιας Διατάξεως, στήν όποία πρέπει νά 
παρευρίσκεται τουλάχιστονµ τό 1/3 τών µελών πού είναι ταµειακά ένήµερα καί αποφασίζει 
µέ πλειοψηφία τών 4/5 τών παρόντων, διαφορετικά αύτή µαταιώνεται. 

Ό Σύλλογος διαλύεται µέ άπόφασή τής Καταστατικής Γενικής Συνελεύσεως. 
α) Όταν τά µέλη του µειωθοΰν σέ είκοσι β) όταν λόγω τής µειώσεως τών µελών ή άπό 

άλλες αιτίες	  δέν µπορεί νά γίνη ή έκ-πλήρωσις τοΰ σκοποΰ του καί γ) σέ κάθε περίπτωση ή 
Γενική Συνέλευσις κρίνει ότι επιβάλλεται ή διάλυση. 

Στήν περίπτωση τής διαλύσεως τοΰ Συλλόγου, γίνεται έκκα-θάριση τής περιουσίας του 
σύµφωνα µέ τίς διατάξεις τοΰ άστι-κοΰ Κώδικα σέ συνδυασµό καί µέ τίς διατάξεις τοΰ Ν. 
281/1914 µετά δέ άπό αυτό ή περιουσία πού άποµένει περιέρχεται στήν Έλληνο-γαλλική 
Σχολή «ΙΩΝΝΑ Δ'ΑΡΚ» όπου καί παραδίδεται καί τό Αρχείο του. 

 
 

Κεφάλαιο Ε '  
Είδικές διατάξεις 

 

Άρθρο 28 
 

Σφραγίδα τοΰ Σωµατείου 
 
Ή Σφραγίδα τοΰ Σωµατείου έχει σχήµα κυκλικό καί φέρει στήν περιφέρειά της 

συντετµηµένη τήν έπωνυµία του «Σύλλογος Γονέων κάί κηδεµόνων Μαθητών 
Έλληνογαλλικής Σχολής Ιωάννα Δ '  "Αρκ» καί στό µέσο τό χρόνο Ιδρύσεως τοΰ Συλλόγου. 
Όλα τά έγγραφα καί τά Πρακτικά τοΰ Συλλόγου είναι έγκυρα έφ' όσον φέρουν τήν σφραγίδα 
του. 



 
 

Άρθρο 29 
 
Ότι δέν προβλέπεται άπό τό Καταστατικό αύτό* ρυθµίζεται άπό τό Ν. 2—81/1914. Περί 

Σωµατείων καί τών σχετικών διατάξεων τοΰ Άστικοΰ Κώδικα καί τοΰ Είσαγωγικοΰ αύτοΰ 
Νόµου. 

 
Άρθρο 30 

 
Τό Καταστατικό αύτό, άποτελούµενο άπό τριάντα (30) άρθρα, έ-νεκρίθη άπό τά µέλη τής 
συνελθούσης σήµερα 23η Ιανουαρίου 1981 Καταστατικής Γενικής Συνελεύσεως στόν 
Πειραιά Αττικής καί στά έπί τής όδοΰ Έλ. Βενιζέλου 12α Γραφεία τοΰ Συλλόγου. 

 
Πειραιάς 18 Νοεµβρίου 1981 

Γιά τό προσωρινό Διοικητικό Συµβούλιο 
Ό Πρόεδρος           Ή Γενική Γραµµατέας 

Γρηγόριος 'Αποστ. Καλούδης           Μαρία Παυλογεωργάτου 

Τά Ιδρυτικά Μέλη 
1) Αναστασίου - Σωτηρίου "Αννα 
2) Βανδώρου Μαρία 
3) Βαρβιτσιώτου Κόριννα 
4) Γερεουδάκης 'Ανδρ. 
5) Γκέλος Στυλιανός 
6) Γκρουλλέρο "Αντώνιος 
7) Γλυνός Γεώργιος 
8) Δακορώνιας Ιωσήφ 
9) Καβύρη Εύστ. 
10) Καλούδης Γρηγόριος 
11)  Κατσίκης Γεώργιος 
12) Κωσταράς Κωνσταντίνος 
13) Κωτσέλης Παναγιώτης 
14) Λεγάκης Εµµανουήλ 
15) Λυκούδης Διονύσιος 
16) Μπαρµπαρέσος Νικόλαος 
17) Νικάκης Δηµήτριος 
18) Παλαλίδης Στέφανος 
19) Παρασκευοπούλου Δήµητρα 
20) Παυλογεωργάτου Μαρία 
21) Πελοποννήσιος Εµµανουήλ 
22) Περιστεράκη 'Ελένη 
23) Σαγιάς Λουκάς 
24) Σπαρτιώτη Μαρία 
25) Τρίγωνης Δηµήτριος 
26) Φουσέκης Παναγιώτης 
27) Χανδρής Ανδρέας 
28) Ταρούλη, Έργίνα 
29) Ψύλλας Εµµανουήλ 
	  


