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ΑΡΘΡΟ 1:  ΤΣΑΗ - ΔΠΩΝΤΜΙΑ 

Ο ΣύλδεζκνοΓνλέσλ ησλ Μαζεηώλ ηνπ ……………………………… ηεο επαξρίαο Λεπθσζίαο 
ηδξύζεθε ηελ ......................................... κε ηελ επσλπκία «Σύλδεζκνο 
Γνλέσλ…………………………..» ζύκθσλα κε απόθαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ησλ κειώλ ηνπ. 
Τν παξόλ Καηαζηαηηθό εγθξίζεθε ζε Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ κειώλ ηελ................................ 
θαη κε βάζε ηνλ Νόκν. 

 

ΑΡΘΡΟ 2:   ΔΡΜΗΝΔΙΑ  

Σην παξόλ Καηαζηαηηθό, εθηόο εάλ από ην θείκελν πξνθύπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα,: 

«Γνλέαο» ζεκαίλεη ηνλ παηέξα θαη ηε κεηέξα ή ην πξόζσπν ζην νπνίν έρεη αλαηεζεί ε 
κέξηκλα γηα ην καζεηή (γνληθή κέξηκλα) ή ην πξόζσπν ζην νπνίν έρεη αλαηεζεί ε επηηξνπεία 
ηνπ καζεηή ή κε ηελ εξκελεία πνπ δίλεηαη ζηνλ πεξί Σρέζεσλ Γνλέσλ θαη Τέθλσλ Νόκν ηνπ 
1990 (216/1990). 

«Γηθαζηήξην»ζεκαίλεη ην αξκόδην επαξρηαθό δηθαζηήξην κέζα ζηα όξηα ηεο ηνπηθήο 
αξκνδηόηεηαο ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ε έδξα ηνπ Σπλδέζκνπ.  

«Καλνληζκνί»ζεκαίλεη ηνπο Καλνληζκνύο πνπ εθδίδνληαη κε βάζε ηνλ πεξί Σπλδέζκσλ 
Γνλέσλ Νόκν.  

«καζεηήο» ζεκαίλεη καζεηήο/ηξηα πνπ είλαη γξακκέλνο/ε ζην καζεηνιόγην ηνπ ζρνιείνπ 
ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο ιεηηνπξγίαο Γεκνζίσλ Σρνιείσλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο.  

«Νόκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί Σπλδέζκσλ Γνλέσλ Νόκν αξηζκόο 105(Ι) ηνπ 1992θαη ηνπο 
Καλνληζκνύο ηνπ 1995, όπσο απηνί εθδόζεθαλ από ην Υπνπξγηθό Σπκβνύιην θαη εγθξίζεθαλ 
από ηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ,κε ηηο ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο.  

«Οκνζπνλδία» ζεκαίλεη ηελ Οκνζπνλδία Σπλδέζκσλ Γνλέσλ ηεο Δπαξρίαο Λεπθσζίαο.  

«Σύλδεζκνο Γνλέσλ ή Σύλδεζκνο» ζεκαίλεη ηελ νξγαλσκέλε έλσζε είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ 
γνλέσλ καζεηώληνπ ζπγθεθξηκέλνπζρνιείνπ πξνο επίηεπμε νξηζκέλνπ ζθνπνύ όρη 
θεξδνζθνπηθνύ.  

«Σπλνκνζπνλδία» ζεκαίλεη ηελ Παγθύπξηα Σπλνκνζπνλδία Οκνζπνλδηώλ Σπλδέζκσλ Γνλέσλ 
ησλ Γεκνζίσλ Σρνιείσλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο. 

«Σρνιείν» ζεκαίλεη Γεκόζην Σρνιείν Μέζεο θαη Τερληθήο Δθπαίδεπζεο πνπ ηδξύζεθε θαη 
ιεηηνπξγεί δπλάκεη ηεο πξόλνηαο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο.  

 

ΑΡΘΡΟ 3:  ΔΓΡΑ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

(1) Η έδξα ηνπ Σπλδέζκνπ είλαη ην ...................................... ζηε δηεύζπλζε 
..........................................., Λεπθσζία, ζηελ νπνίαζα ζπγθαινύληαη νη ζπλεδξίεο 
θαη ζπγθεληξώζεηο. Δπηζηνιέο θαη άιιε αιιεινγξαθία πξνο ην Σύλδεζκν ζα 
απεπζύλνληαη ζηελ πην πάλσ έδξα.Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην κπνξεί λα ζπγθαιέζεη 
ζπλεδξίεο θαη ζπγθεληξώζεηο θαη ζε νπνηνδήπνηε άιιν κέξνο. 
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(2) Ο Σύλδεζκνο ιεηηνπξγεί ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ηνπ παξόληνοΚαηαζηαηηθνύ θαη ην 
Νόκν.  

 

ΑΡΘΡΟ 4:  ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ 

Ο Σύλδεζκνο έρεη σο βαζηθνύο ζθνπνύο θαη αξκνδηόηεηεο ηα αθόινπζα: 

(α) Δπηδηώθεη ηελ αλάπηπμε ησλ ζρέζεσλ θαη ηελ ηαθηηθή επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ κειώλ 
ηνπ γη’ αληαιιαγή απόςεσλ θαη ηδεώλ γηα πξναγσγή δεηεκάησλ πνπ αθνξνύλ ην 
ζρνιείν. Σπληνλίδεη ηηο ελέξγεηεο θαη δξαζηεξηόηεηεο ησλ κειώλ ηνπ γηα δεηήκαηα 
πνπ αθνξνύλ ηνπο καζεηέο, ηνπο θαζεγεηέο, ηνπο γνλείο θαη νπνηνπζδήπνηε άιινπο 
ππεύζπλνπο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα ή έκκεζα κε ηε Μέζε Δθπαίδεπζε γηα ηελ πξόνδν 
ησλ καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ. 

(β) Σπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηε Γηεύζπλζε, ην πξνζσπηθό θαη ην Κεληξηθό Μαζεηηθό 
Σπκβνύιην ηνπ ζρνιείνπ ηνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ θαη ησλ ζθνπώλ πνπ 
θαζνξίδνληαη από ην παξόλ Καηαζηαηηθό. 

(γ)  Δηζεγείηαη ζην Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ ή/θαη ζηε Σρνιηθή Δθνξεία ή/θαη ζε 
νπνηαζδήπνηε άιιε αξκόδηα αξρή, έξγα θαη δξαζηεξηόηεηεο γηα βειηίσζε ηεο 
εκθάληζεο θαη ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηνπ ζρνιηθνύ ρώξνπ, θαζώο θαη ηεο πνηόηεηαο 
δσήο ησλ καζεηώλ θαη ηνπ πξνζσπηθνύ, πνπ λα ζηνρεύνπλ ζηελ αύμεζε ηεο 
απνδνηηθόηεηαο, ηε ζηήξημε ηεο καζεηηθήο θνηλόηεηαο θαη ηε δηαζθάιηζε ησλ 
δηθαησκάησλ ησλ καζεηώλ. Ο Σύλδεζκνο ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο πην πάλσ γηα 
πινπνίεζε ησλ όζσλ ζα εγθξηζνύλ. 

(δ)  Αλαιακβάλεη από κόλνο ηνπ ή ζε ζπλεξγαζία κε ην Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ θαη ην 
πξνζσπηθό ηνπ Σρνιείνπ πξνγξάκκαηα επηκόξθσζεο ησλ κειώλ ηνπ. 

(ε)  Αθνινπζεί ηηο ελδεδεηγκέλεο δηαδηθαζίεο, ζε ζπλεξγαζία κε ην Γηεπζπληή, γηα 
αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνύλ ην ζρνιείν. 

(ζη)  Γηαζέηεη νηθνλνκηθνύο πόξνπο ηνπο νπνίνπο εμαζθαιίδεη όπσο πξνλνείηαη από ην 
Καηαζηαηηθό ηνπ θαηηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ ππνβνήζεζε θαη πξναγσγή 
ηνπ ζρνιηθνύ έξγνπ, γηα ηελ πξόλνηα θαη επεκεξία ησλ καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ. 

(δ)  Οξγαλώλεη εθδειώζεηο γηα ζύζθημε ησλ ζρέζεσλ ησλ κειώλ κεηαμύ ηνπο θαη κε ην 
δηδαθηηθό πξνζσπηθό, θαζώο θαη εθδειώζεηο, κε ηε ζπγθαηάζεζε θαη ζπλεξγαζία ηνπ 
ζρνιείνπ, γηα ελίζρπζε ησλ πνιηηηζηηθώλ, θνηλσληθώλ, εζληθώλ θαη εζηθώλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζρνιείνπ. 

(ε)  Μεηαθέξεη πξνο ηελ Οκνζπνλδία ηα δεηήκαηα πνπ ηνλ αθνξνύλ θαη πηζαλά λα 
ρξήδνπλ άκεζεο αληηκεηώπηζεο. 

(ζ)   Δμνπζηνδνηεί νπνηνδήπνηε ηθαλό πξόζσπν γηα ππνβνήζεζε ησλ ζθνπώλ θαη ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Σπλδέζκνπ, ζε εζεινληηθή βάζε. 

(η) Λακβάλεη νπνηαδήπνηε κέηξα γηα επίηεπμε ησλ ζθνπώλ ηνπ Σπλδέζκνπ. 
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ΑΡΘΡΟ 5: ΜΔΑ ΓΙΑ  ΔΠΙΣΔΤΞΗ ΣΩΝ ΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΩΝ 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπώλ ηνπ πνπ αλαθέξνληαη ζην Άξζξν4 πην πάλσ, ν Σύλδεζκνο ζα 
έρεη ην δηθαίσκα λα πξνβαίλεη ζηηο πην θάησ ελέξγεηεο:  

(α) Τελ ίδξπζε ηακείνπ/ηακείσλ γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Σπλδέζκνπ 

(β)  Τελ έθδνζε, εθηύπσζε θαη θπθινθνξία νπνηνπδήπνηε δειηίνπ, θπιιαδίνπ, 
πεξηνδηθνύ ή βηβιίνπ πνπ έρεη ζρέζε κε ηνπο ζθνπνύο ηνπ Σπλδέζκνπ.  

(γ) Τε δηνξγάλσζε ζπγθεληξώζεσλ, δηαιέμεσλ, εθδξνκώλ, θηλεκαηνγξαθηθώλ θαη 
ζεαηξηθώλ παξαζηάζεσλ, αζιεηηθώλ, θαιιηηερληθώλ, παηδαγσγηθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ 
εθδειώζεσλ κε ζπκκεηνρή γνλέσλ, καζεηώλ θαη ηξίησλ.  

(δ) Τελ πξνθήξπμε δηαγσληζκώλ κεηαμύ ησλ καζεηώλ κε ηα θαηάιιεια έπαζια, κεηά 
από ζπλελλόεζε κε ηε Γηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ. 

(ε) Τε ζπλεξγαζία κε δηάθνξεο Αξρέο, Κξαηηθέο Υπεξεζίεο, Ηκηθξαηηθνύο Οξγαληζκνύο, 
Γεκαξρεία, Κνηλνηηθά Σπκβνύιηα, Ιδησηηθνύο Οξγαληζκνύο ή άιινπο Σπλδέζκνπο 
Γνλέσλ θαη ηελ Οκνζπνλδία. 

(ζη) Λήςε νπνηαζδήπνηε άδεηαο απαηηείηαη γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ πην πάλσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 6:  ΜΔΛΗ 

(1) Ταθηηθά Μέιε ηνπ Σπλδέζκνπ είλαη όινη αλεμαίξεηα νη Γνλείο ησλ καζεηώλ πνπ 
θνηηνύλ ηε ζπγθεθξηκέλε ζρνιηθή ρξνληά ζην Σρνιείν, λννπκέλνπ όηη έρνπλ 
εθπιεξώζεη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο πξνο ην Σύλδεζκν. 

(2) Η ζπλδξνκή είλαη αλά νηθνγέλεηα θαη δηθαίσκα ςήθνπ θαη εθινγήο ζην Γηνηθεηηθό 
Σπκβνύιην θαηά ηε Γεληθή Σπλέιεπζε, έρεη κόλν ν έλαο εθ ησλ γνλέσλ (κηα 
ζπλδξνκή/κηα ςήθνο/κηα εθινγή). 

(3)  Η ηδηόηεηα ηνπ Μέινπο παύεη λα ηζρύεη κε ηελ απνρώξεζε ηνπ παηδηνύ από ην 
ζρνιείν ή κε άιιν ηξόπν απώιεηαο ηεο καζεηηθήο ηδηόηεηαο ηνπ παηδηνύ ή κε ηελ 
απνρώξεζε/δηαγξαθή ηνπ κέινπο κε βάζε ηηο πξόλνηεο ηνπ Άξζξνπ 6 (5). 

(4)  Η εγγξαθή λέσλ Μειώλ επηηξέπεηαη πάληνηε θαη ζε νπνηνδήπνηε ρξόλν. Τα Μέιε 
δηθαηνύληαη θάζε ζηηγκή λα απνρσξήζνπλ από ην Σύλδεζκν ύζηεξα από έγγξαθε 
επηζηνιή ηνπο πξνο ην Γξακκαηέα ηνπ Σπλδέζκνπ θαη κεηά πνπ ζα έρνπλ 
ηαθηνπνηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ή θαη νθεηιέο ηνπο πξνο ην Σύλδεζκν. 

(5)  Σε πεξίπησζε πνπ Μέινο ελεξγεί θαηά παξάβαζε ησλ πξνλνηώλ ηνπ Καηαζηαηηθνύ 
θαη ηνπ Νόκνπ γεληθόηεξα, ή θαηά ηξόπν αληίζεην κε ηα ζπκθέξνληα ηνπ Σπλδέζκνπ 
ή παξακειεί ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ πξνο ην Σύλδεζκν ή έρεη αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά 
ή είλαη αγελήο ή έρεη πβξηζηηθή ζπκπεξηθνξά, ηόηε ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην, ύζηεξα 
από επηζηακέλε εμέηαζε ηεο ππόζεζεο ηνπ θαη αθνύ ηνπ παξάζρεη ηελ επθαηξία 
ππεξάζπηζεο ηνπ, δύλαηαη λα ηνπ επηβάιεη ηηο πην θάησ πνηλέο: 

α) Παξαηήξεζε.  
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β) Δπίπιεμε. 

γ) Απνβνιή. 

(6) Αξσγά Μέιε είλαη ηα κέιε πνπ επηζπκνύλ λα παξεπξίζθνληαη ζπζηεκαηηθά  ζηηο 
ζπλεδξηάζεηο ζην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ή θαη ζηηο Δπηηξνπέο Δξγαζίαο ρσξίο λα έρνπλ 
εθιεγεί σο κέιε ηνπ θαη ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, κεηά από έγθξηζε ηεο Γεληθήο 
Σπλέιεπζεο κε ζθνπό ηελ ελεξγή εζεινληηθή ζπλεηζθνξά ηνπο ζην έξγν ηνπ 
Σπλδέζκνπ.    

 

ΑΡΘΡΟ 7: ΔΠΙΣΙΜΑ ΜΔΛΗ 

(1) Δπίηηκνη Πξόεδξνη θαη Δπίηηκα Μέιε ηνπ Σπλδέζκνπ αλαθεξύζζνληαη από ηελ Δηήζηα 
Γεληθή Σπλέιεπζε κεηά από εηζήγεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, ηηκήο έλεθελ, 
πξόζσπα ηα νπνία έδξαζαλ επσθειώο ππέξ ησλ ζθνπώλ ηνπ Σπλδέζκνπ ή 
πξνζέθεξαλ κεγάιεο ππεξεζίεο γηα ηελ πξόνδν θαη πξνώζεζε ησλ ζθνπώλ ηνπ 
Σπλδέζκνπ.  

(2) Τα κέιε απηά κπνξνύλ λα παξεπξίζθνληαη ζηηο ζπλεδξίεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ 
Σπκβνπιίνπ, κεηά από ζρεηηθή πξόζθιεζε από ηε Γξακκαηεία, ρσξίο όκσο δηθαίσκα 
ςήθνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 8: ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΚΑΙΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΩΝ ΜΔΛΩΝ 

(1) Όια ηα Μέιε έρνπλ ίζα δηθαηώκαηα θαη ππνρξεώζεηο. 

(2) Όια ηα Μέιε έρνπλ δηθαίσκα λα εθιέγνπλ θαη λα εθιέγνληαη, αθνύ ηαθηνπνηήζνπλ 
ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο πξνο ην Σύλδεζκν. 

(3) Κάζε Μέινο έρεη ην δηθαίσκα λα αζθεί έιεγρν πάλσ ζηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ 
Σπλδέζκνπ.   

(4)  Κάζε Μέινο κπνξεί λα ππνβάιιεη πξνο ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην θαη ζηε Γεληθή 
Σπλέιεπζε εηζεγήζεηο ή θαη λα πξνβαίλεη ζε παξαζηάζεηο γηα ηε κειέηε, πξνώζεζε 
θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ, πνπ θαηά ηε γλώκε ηνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο ηνπ 
ζρνιείνπ. 

(5)   Τα Μέιε έρνπλ δηθαίσκα λα ιακβάλνπλ κέξνο ζηηο δηάθνξεο εθδειώζεηο ηνπ 
Σπλδέζκνπ. 

(6)   Τα Μέιε νθείινπλ λα ζπκκνξθώλνληαη πξνο ηηο πξόλνηεο ηνπ παξόληνο 
Καηαζηαηηθνύ,ηνπ Νόκνπ θαη ηηο απνθάζεηο ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ 
Σπκβνπιίνπ, ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο θαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ πξόνδν ηνπ 
Σπλδέζκνπ. 

(7) Τα Μέιε είλαη αιιειέγγπα ππεύζπλα γηα ηα ρξέε θαη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ Σπλδέζκνπ, 
λννπκέλνπ όηη έρνπλ ιάβεη πξόηεξα γλώζηλ θαη ζρεηηθή δέζκεπζε. 

(8)  Μέινο πνπ δηαγξάθεηαη, απνρσξεί ή απνβάιιεηαη από ην Σύλδεζκν, δελ έρεη θαλέλα 
δηθαίσκα πάλσ ζηελ πεξηνπζία ηνπ Σπλδέζκνπ θαη δελ απαιιάζζεηαη ησλ νθεηιώλ 



7/17 
 

ηνπ πξνο ην Σύλδεζκν. 

(9) Κάζε Μέινο έρεη ην δηθαίσκα λα απνρσξεί από ην Σύλδεζκν.  Μέινο πνπ απνρσξεί, 
ζηεξείηαη όισλ ησλ σθειεκάησλ θαη δηθαησκάησλ ηνπ, αιιά κπνξεί λα επαλεγγξαθεί 
θαηόπηλ απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη θαηαβνιήο όισλ ησλ νθεηιώλ 
ηνπ.  

(10)  Κάζε Μέινο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιιεη έγθαηξα ηηο ζπλδξνκέο ηνπ θαη ζε 
ρξόλν πνπ θαζνξίδεη ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην.  

 

ΑΡΘΡΟ 9:  ΠΟΡΟΙ 

Οη πόξνη ηνπ Σπλδέζκνπ πξνέξρνληαη από: 

(α)  Τελ εηήζηα ζπλδξνκή ησλ Μειώλ πνπ θαζνξίδεηαη από ηελ Δηήζηα Γεληθή Σπλέιεπζε 
ύζηεξα από εηζήγεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ε νπνία δελ είλαη θαηώηεξε 
από ___________ επξώ (€____). Με απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, ηνπνζό 
ηεο εηήζηαο ζπλδξνκήο κπνξεί λα αλαζεσξείηαη από ηε Γεληθή Σπλέιεπζε. Η εηήζηα 
ζπλδξνκή πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη ζε ρξόλν πνπ θαζνξίδεη ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην 
θαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 8 (10). 

(β)  Τν πξντόλ νπνησλδήπνηε πνιηηηζηηθώλ, αζιεηηθώλ, θηλεκαηνγξαθηθώλ, κνπζηθώλ θαη 
άιισλ εθδειώζεσλ ηνπ Σπλδέζκνπ. 

(γ)  Δηζθνξέο, δσξεέο, θιεξνδνηήκαηα, πξντόλ εξάλνπ ή άιιν εηζόδεκα πνπ πεξηέξρεηαη 
λόκηκα ζην Σύλδεζκν. 

 

ΑΡΘΡΟ 10:   ΚΔΦΑΛΑΙΑ  ΚΑΙ  ΓΑΠΑΝΔ  

(1) Τα θεθάιαηα ηνπ Σπλδέζκνπ κπνξνύλ λα μνδεύνληαη ζύκθσλα κε ηηο θαηά θαηξνύο 
απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Σπλδέζκνπ θαη ηελ 
επίηεπμε ησλ ζθνπώλ θαη αξκνδηνηήησλ ηνπ, όπσο απηνί πεξηέρνληαη ζην παξόλ 
Καηαζηαηηθό. 

(2) Τα θεθάιαηα ηνπ Σπλδέζκνπ κπνξνύλ, κεηά από απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 
Σπκβνπιίνπ, λα θαηαηίζεληαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ηδξύκαηα κε όξνπο πνπ ζα 
ζπκθσλήζεη ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην κε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ηδξύκαηα . 

 

ΑΡΘΡΟ 11:  ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΟΙΚΗΗ 

(1)  Η Γεληθή Σπλέιεπζε 

(2)  Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην 

(3) ΗΓξακκαηεία  
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ΑΡΘΡΟ 12:  ΔΣΗΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ 

(1)  Η Δηήζηα Γεληθή Σπλέιεπζε είλαη ην αλώηαην ζώκα ηνπ Σπλδέζκνπ θαη απνηειείηαη 
από όια ηα Μέιε.  Απηή ζπλέξρεηαη κηα θνξά ην ρξόλν ακέζσο κεηά ηελ έλαξμε ηεο 
ζρνιηθήο ρξνληάο θαη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ από ηελ10ε Οθησβξίνπ, ζε 
εκεξνκελία, ώξα θαη ηόπν πνπ νξίδεηαη από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηνπ Σπλδέζκνπ. 

(2)  Η Δηήζηα Γεληθή Σπλέιεπζε εμεηάδεη, κειεηά θη απνθαζίδεη πάλσ ζε νπνηνδήπνηε 
δήηεκα πνπ αθνξά ην Σύλδεζκν θαη επηιακβάλεηαη νπνηνπδήπνηε άιινπ δεηήκαηνο 
θνηλνύ ελδηαθέξνληνο πνπ δελ αληίθεηηαη ζην Νόκν, ζηνπο Καλνληζκνύο θαη ζην 
Καηαζηαηηθό θαη ζρεηίδεηαη κε ην εύξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Σπλδέζκνπ. 

(3)  Η Δηήζηα Γεληθή Σπλέιεπζε παίξλεη απνθάζεηο πάλσ ζε όια ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο ζηελ νπνία πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη: 

(α)  Λνγνδνζία ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ πάλσ ζηα πεπξαγκέλα ηνπ ιήμαληνο 
έηνπο από ηνλ Πξόεδξν ηνπ. 

(β)  Καηάζεζε νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη ηζνινγηζκνύ από ηνλ Τακία ηνπ 
απεξρόκελνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, καδί κε ηελ έθζεζε ησλ ειεγθηώλ. 

(γ)  Δπηθύξσζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο πξνεγνύκελεο Δηήζηαο Γεληθήο Σπλέιεπζεο. 

(δ)  Σπδήηεζε πάλσ ζηε Λνγνδνζία θαη ζηελ ειεγκέλε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη 
ηζνινγηζκό. 

(ε)  Έγθξηζε ηεο Λνγνδνζίαο θαη ηεο ειεγκέλεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη 
ηζνινγηζκνύ. 

(ζη)  Σπδήηεζε ζεκάησλ πνπ εγγξάθνληαη από κέιε πξηλ ηελ έλαξμε ηεο Γεληθήο 
Σπλέιεπζεο. 

(δ)  Υπνβνιή ζεκάησλ θαη εηζεγήζεσλ γηα ρεηξηζκό από ην λέν Γηνηθεηηθό 
Σπκβνύιην. 

(ε)  Οξηζκόο δύν (2)ειεγθηώλ, πνπ δελ είλαη κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη 
δελ είλαη πξώηνπ βαζκνύ ζπγγελείο κε θάπνην εθ ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ 
Σπκβνπιίνπ, ή θαη δηνξηζκό αλαγλσξηζκέλνπ ειεγθηηθνύ νίθνπ/γξαθείνπ γηα 
έιεγρν ησλ ηακηαθώλ ινγαξηαζκώλ ηνπ Σπλδέζκνπ.  

 (ζ)  Δθινγή ηνπ λένπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 

(4)  Η ζύγθιεζε ηεο Δηήζηαο Γεληθήο Σπλέιεπζεο γλσζηνπνηείηαη ζηα Μέιε δέθα(10) 
ηνπιάρηζην κέξεο ελσξίηεξαηεο εκεξνκελίαο δηεμαγσγήο ηεο, κε πξόζθιεζε ζηελ 
νπνία θαζνξίδεηαη ην κέξνο, ε κέξα, ε ώξα θαη ε εκεξήζηα δηάηαμε.Παξάιιεια 
γίλεηαη αλάξηεζε ηεο γλσζηνπνίεζεο ζηελ πηλαθίδα αλαθνηλώζεσλ ηνπ ζρνιείνπ ή 
θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σπλδέζκνπ. 

(5)  Η Δηήζηα Γεληθή Σπλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία αλ παξεπξίζθνληαη ηα κηζά 
ηνπιάρηζηνλ κέιε ζπλ έλα (1), λννπκέλνπ όηη έρνπλ ηαθηνπνηήζεη ηηο νηθνλνκηθέο 
ηνπο ππνρξεώζεηο θαη παίξλεη απνθάζεηο, εθηόο από ηηο πεξηπηώζεηο πνπ πξνλνείηαη 
εηδηθά από ην Καηαζηαηηθό, κε πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ κειώλ. Αλ δελ ππάξρεη 
απαξηία ε Δηήζηα Γεληθή Σπλέιεπζε αλαβάιιεηαη γηα κηζή ώξα, νπόηε απηή βξίζθεηαη 
ζε απαξηία αλεμάξηεηα από ηνλ αξηζκό ησλ παξεπξηζθνκέλσλ κειώλ ηεο. 
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(6)  Ο Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θεξύζζεη ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ ηεο 
Δηήζηαο Γεληθήο Σπλέιεπζεο.  Με εηζήγεζε ηνπ Γξακκαηέα ηνπ Γηνηθεηηθνύ 
Σπκβνπιίνπ εθιέγεηαη ηξηκειέο Πξνεδξείν (πξόεδξνο, γξακκαηέαο θαη κέινο), ην 
νπνίν ζηε ζπλέρεηα εθηειεί θαη ρξέε εθνξεπηηθήο επηηξνπήο, γηα λα θαηεπζύλεη ηε 
δηεμαγσγή ησλ εξγαζηώλ ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο θαη λα επνπηεύεη ηελ ςεθνθνξία 
γηα αλάδεημε ησλ λέσλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ.Τα κέιε ηνπ Πξνεδξείνπ 
δελ ζα πξνηείλνληαη σοκέιε ηνπ λένπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 

(7)  Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ κειώλ ηνπ Σπλδέζκνπ. Σε 
πεξίπησζε ηζνςεθίαο ν πξόεδξνο ηνπ Πξνεδξείνπ έρεη ηε ληθώζα ςήθν. 

(8)  Η ςεθνθνξία πάλσ ζε θάζε ζέκα δηεμάγεηαη κε αλάηαζε ηνπ ρεξηνύ εθηόο αλ ην έλα 
ηξίην (1/3)ησλ παξόλησλ κειώλ δεηήζνπλ όπσο απηή δηεμαρζεί κε κπζηηθή 
ςεθνθνξία. Η εθινγή ηνπΓηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ γίλεηαη κε κπζηηθή 
ςεθνθνξία.Γηθαίσκα ςήθνπ έρνπλ όια ηα παξεπξηζθόκελα Μέιε λννπκέλνπ όηη 
έρνπλ ηαθηνπνηήζεη πξνεγνπκέλσο ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο. Μέινο πνπ 
απνπζηάδεη δελ κπνξεί λα εμνπζηνδνηήζεη άιιν άηνκν γηα λα ςεθίζεη ζηε ζέζε ηνπ. 

(9)  Ο αξηζκόο ησλ κειώλ ηνπ λένπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαζνξίδεηαη από ην 
απεξρόκελν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην θαη εγθξίλεηαη από ηελ Δηήζηα Γεληθή Σπλέιεπζε. 
Ο αξηζκόο ησλ κειώλ ηνπ λένπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ δελ κπνξεί λα είλαη 
κηθξόηεξνο ησλ πέληε (5) θαη κεγαιύηεξνο ησλ ηξηάληα (30) θαη πξνο ηνύηνζα 
αθνινπζείηαη ε θόξκνπια 5+Μ/10≤30 (όπνπ Μ ζεκαίλεη ηνλ αξηζκό ησλ 
εγγξαθέλησλ καζεηώλ ζην ζρνιείν). Σε πεξίπησζε πνπ ηα κέιε είλαη κόλν πέληε (5) 
ηόηε θαηαξηίδνληαη απηόκαηα ζε ζώκα. 

(10)  Τα Μέιε πνπ ελδηαθέξνληαη λα εθιεγνύλ ζην λέν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην πξέπεη λα 
ππνβάινπλ γξαπηή αίηεζε πξνο ηνλ Γξακκαηέα ηνπ απεξρόκελνπ Γηνηθεηηθνύ 
Σπκβνπιίνπ ην αξγόηεξν πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο Δηήζηαο Γεληθήο Σπλέιεπζεο.Σε 
πεξίπησζε πνπ ηα ελδηαθεξόκελα Μέιε δελ ζπκπιεξώζνπλ ηε ζρεηηθή αίηεζε ζηνλ 
ελ ιόγσ ρξόλν, ηόηε ε αίηεζε ππνςεθηόηεηαο είλαη άθπξε θαη ζηεξνύληαη ηνπ 
δηθαηώκαηνο λα δηεθδηθήζνπλ ζέζε ζην λέν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην.Τα Μέιε  πνπ 
ελδηαθέξνληαη λα εθιεγνύλ ζην λέν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ζα πξέπεη λα 
παξεπξίζθνληαη ζηελ Δηήζηα Γεληθή Σπλέιεπζε θαη λα δειώζνπλ όηη απνδέρνληαη ηελ 
εθινγή ηνπο. Σηελ εμαηξεηηθή πεξίπησζε όπνπ ε παξνπζία ελόο Μέινπο δελ είλαη 
δπλαηή ιόγσ ζνβαξνύ θσιύκαηνο, απηό ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ζην Γξακκαηέα 
ηνπ απεξρόκελνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ γξαπηή αίηεζε θαη γξαπηή επηζηνιή 
απνδνρήο ηεο ππνςεθηόηεηαο ηνπ θαη λα αλαθέξεη ην ιόγν απνπζίαο ηνπ. Η Δηήζηα 
Γεληθή Σπλέιεπζε απνθαζίδεη αθνινύζσο γηα ηελ απνδνρή ή κε ηεο ππνςεθηόηεηαο 
ηνπ. 

(11) Σε πεξίπησζε πνπ ν αξηζκόο ησλ ππνςεθηνηήησλ είλαη κηθξόηεξνο ηνπ αξηζκνύ ησλ 
κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ (κε βάζε ην Άξζξν12 (9)) ηόηε νη δειώζαληεο σο 
ππνςήθηνη γηα κέιε εθιέγνληαη απηόκαηα θαη ν αξηζκόο ησλ κειώλ ζπκπιεξώλεηαη 
από ελδηαθεξόκελα κέιε πνπ είλαη παξόληα ζηελ Δηήζηα Γεληθή Σπλέιεπζε θαη 
ππνζηεξίδνληαη από δύν (2)Μέιε ηνπ Σπλδέζκνπ θαηά ην ρξόλν ηεο δηεμαγσγήο ηεο 
ςεθνθνξίαο, λννπκέλνπ όηη έρνπλ ηαθηνπνηήζεη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο. 

(12)  Θέζε ζην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ζα έρνπλ ηα κέιε πνπ πιεηνςήθεζαλ.Σε πεξίπησζε 
ηζνςεθίαο ζα δηεμάγεηαη, κεηαμύ ησλ κειώλ πνπ ηζνςήθεζαλ, επαλαιεπηηθή 
ςεθνθνξία θαη ζε πεξίπησζε λέαο ηζνςεθίαο ζα γίλεηαη, κεηαμύ ησλ κειώλ πνπ 
ηζνςήθεζαλ θιήξσζε γη' αλάδεημε ησλ ππνινίπσλ κειώλ.Σηε ζπλέρεηα ε εθνξεπηηθή 
επηηξνπή αλαθεξύζζεη ηα κέιε ηνπ λένπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 
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ΑΡΘΡΟ 13:  ΔΚΣΑΚΣΔ ΓΔΝΙΚΔ ΤΝΔΛΔΤΔΙ 

Οη Έθηαθηεο Γεληθέο Σπλειεύζεηο ζπγθαινύληαη: 

(α)  Από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηνπ Σπλδέζκνπ. 

(β)  Ύζηεξα από έγγξαθε αίηεζε ηνπ ελόο ηξίηνπ (1/3) ησλ κειώλ ηνπ Σπλδέζκνπ ζηελ 
νπνία ζα αλαθέξνληαη νη ιόγνη θαη ηα ζέκαηα ηεο ζύγθιεζεο ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο 
Σπλέιεπζεο.  Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην έρεη ππνρξέσζε λα ζπγθαιέζεη ηε Έθηαθηε 
Γεληθή Σπλέιεπζε κέζα ζε δεθαπέληε (15) κέξεο από ηελ ιήςε ηεο αίηεζεο θαη λα 
ελεκεξώζεη ζρεηηθά όια ηα Μέιε ηνπ Σπλδέζκνπ. 

(γ)  Η Έθηαθηε Γεληθή Σπλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία όπσο πξνλνείηαη από ην άξζξν 
12(5) πην πάλσ. 

(δ)  Τεο Έθηαθηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο πξνεδξεύεη ν Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ 
Σπκβνπιίνπ ή νπνηνδήπνηε άιιν άηνκν ζα νξίζεη ε Έθηαθηή Γεληθή Σπλέιεπζε θαη 
ζπδεηνύληαη κόλν ηα ζέκαηα πνπ είλαη γξακκέλα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη 
ιακβάλνληαη νη ζρεηηθέο απνθάζεηο.     

 

ΑΡΘΡΟ 14:  ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

(1)  Ο Σύλδεζκνο δηνηθείηαη από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην πνπ εθιέγεηαη θαηά ηελ Δηήζηα 
Γεληθή Σπλέιεπζε. Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην απνηειείηαη από ηα κέιε όπσο 
αλαθέξεηαη ζην άξζξν 12(9). 

(2)  Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ζπλέξρεηαη ακέζσο κεηά ηελ εθινγή ηνπ θαη θαηαξηίδεηαη ζε 
Σώκα, εθιέγνληαο κε κπζηηθή ςεθνθνξία ηνλ Πξόεδξν, ηνλ Αληηπξόεδξν, ηνλ 
Γξακκαηέα, ηνλ Βνεζό Γξακκαηέα, ηνλ Τακία, ηνλ Βνεζό Τακία θαη ηέζζεξα (4) άιια 
κέιε ζπκβνύινπο ηα νπνία απνηεινύλ ηε Γξακκαηεία ηνπ Σπλδέζκνπ. 

(3) Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην εθηειεί ηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, δηαρεηξίδεηαη 
θαη δηεπζύλεη ην Σύλδεζκν θαη ιακβάλεη ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα επίηεπμε ησλ 
ζθνπώλ ηνπ. Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην επηιακβάλεηαη νπνηνπδήπνηε δεηήκαηνο 
αλαθεξζεί ζην Σύλδεζκν ή ππνβιεζεί από νπνηνδήπνηε Μέινο. Τν Γηνηθεηηθό 
Σπκβνύιην ζπλεδξηάδεη ηνπιάρηζην κηα (1) θνξά ην κήλα ή όζεο θνξέο ήζειε 
ζπγθιεζεί από ηε Γξακκαηεία.Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην θξνληίδεη λα ηεξνύληαη νη 
πξόλνηεο ηνπ Καηαζηαηηθνύ.  

(4)  Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην  εμεηάδεη θαη ππνβάιιεη νπνηνδήπνηε δήηεκα θνηλνύ 
ελδηαθέξνληνο ζηελ Οκνζπνλδία, κε ηηο ζρεηηθέο εηζεγήζεηο ηνπ γηα ιήςε ησλ 
αλαγθαίσλ κέηξσλ. 

(5)  Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην βξίζθεηαη ζε απαξηία όηαλ παξεπξίζθεηαη ην έλα δεύηεξν 
(1/2) ησλ κειώλ ηνπ ζπλ έλα (1) θαη απνθαζίδεη κε πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ 
κειώλ. Σε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη απαξηία ηόηε ε ζπλεδξίαζε αλαβάιιεηαη γηα 
δεθαπέληε (15) ιεπηά νπόηαλ όια ηα παξεπξηζθόκελα κέιε απνηεινύλ απαξηία. Σε 
πεξίπησζε ηζνςεθίαο ηε ληθώζα ςήθν έρεη ν Πξόεδξνο ή ν Πξνεδξεύσλ ηνπ 
Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 

(6)  Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην θεξύηηεη απηόκαηα θελή ηε ζέζε νπνηνπδήπνηε κέινπο ηνπ 
Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ όηαλ ηζρύεη ηνπιάρηζηνλ έλα (1) από ηα πην θάησ: 
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(α) Έρεη απνβηώζεη. 

(β) Έρεη θαηαζηεί  θπζηθά θαη πλεπκαηηθά αλίθαλν λα εθηειεί ηα θαζήθνληα ηνπ. 

(γ) Έρεη δειώζεη γξαπηώο ηελ παξαίηεζε ηνπ. 

(δ) Έρεη ζπκπιεξώζεη ηέζζεξεηο (4) ζπλνιηθά αδηθαηνιόγεηεο απνπζίεο.Γηα ηηο 
δηθαηνινγεκέλεο ή αδηθαηνιόγεηεο απνπζίεο, απνθαζίδεη ην Γηνηθεηηθό 
Σπκβνύιην ηνπ Σπλδέζκνπ. 

(ε) Έρεη θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα αηηκσηηθό ή εζηθήο αηζρξόηεηαο. 

(ζη) Έρεη παπηεί/δηαγξαθεί/απνβιεζείγηα αλάξκνζηε ή πβξηζηηθή ζπκπεξηθνξά ή 
κε βάζε ην άξζξν 6 (5) ηνπ Καηαζηαηηθνύ. 

(δ) Έρεη παξεκπνδίζεη αδηθαηνιόγεηα, θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 
Σπκβνπιίνπ,κε νπνηνδήπνηε ηξόπν ηε δηεμαγσγή Γεληθήο Σπλέιεπζεο, 
ζπλεδξίαο ή νπνηνλδήπνηε εξγαζηώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 

(7) Τελ θελή ζέζε θαηαιακβάλεη ην πξώην επηιαρώλ κέινο ζηελ ςεθνθνξία πνπ έγηλε 
γηα αλάδεημε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε θαη ζε πεξίπησζε κε 
απνδνρήο ηόηε ε ζέζε ζπκπιεξώλεηαη από ην δεύηεξν επηιαρόλ κέξνο θ.ν.θ.Σε 
πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ επηιαρόληα κέιε ή ηα επηιαρόληα κέιε δελ 
απνδερηνύλ ηε ζέζε ζην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηόηε απηή παξακέλεη θελή θαη 
κεηώλεηαη ν αξηζκόο ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 

(8)  Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ δελ έρεη δηθαίσκα ςήθνπ ζε πεξίπησζε πνπ ε 
απόθαζε ζρεηίδεηαη, άκεζα ή έκκεζα, κενπνηαζδήπνηε κνξθήο ζρέζε κεηαμύ απηνύ 
ή κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ ή ζπγγεληθνύ ηνπ πξνζώπνπ κέρξη θαη ηξίηνπ βαζκνύ 
ζπγγέλεηαο θαη ηνπ Σπλδέζκνπ. 

(9)  Γηθαηνπξαμίεο πνπ έγηλαλ από Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ζηα πιαίζηα ησλ 
εμνπζηώλ ηνπ δεζκεύνπλ ην Σύλδεζκν, ηα Μέιε ηνπ νπνίνπ επζύλνληαη αλάινγα γηα 
ηηο πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ κέινπο απηνύ, εθ' όζνλ ε πξάμε ή παξάιεηςε έγηλε 
θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ λόκηκσλ θαζεθόλησλ ηνπ θαη ππνρξενύληαη ζε θαηαβνιή 
απνδεκίσζεο, εάλ επηδηθαζηεί ηέηνηα απόθαζε. 

 

ΑΡΘΡΟ 15:  ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ 

(1) Η Γξακκαηεία ζπλεδξηάδεη ηνπιάρηζην κηα (1) θνξά ην κήλα ή όζεο θνξέο ήζειε 
θξηζεί αλαγθαίν. Η ζπλεδξία ηεο Γξακκαηείαο πξνεγείηαη ηεο ζπλεδξίαο ηνπ 
Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 

(2) Η Γξακκαηεία εθηειεί ηηο απνθάζεηο ησλ Γεληθώλ Σπλειεύζεσλ θαη ηνπ Γηνηθεηηθνύ 
Σπκβνπιίνπ.Δπηιακβάλεηαη ζέκαηα επεηγνύζεο θύζεσο θαη παίξλεη απνθάζεηο πάλσ 
ζε απηά, εληόο ησλ πιαηζίσλ ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ηεο 
Οκνζπνλδίαο.Καηαξηίδεη ηηο εκεξήζηεο δηαηάμεηο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο θαη ηνπ 
Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ζπγθαιεί ηηο ζπλεδξίεο ηνπ. 

(3) Οη απνθάζεηο ηεο Γξακκαηείαο ππνβάιινληαη γηα έγθξηζε ζηελ ακέζσο επόκελε 
ζπλεδξία ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 
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(4) Η Γξακκαηεία εηζεγείηαη θαη ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην θαηά πξώην ιόγν απνθαζίδεη 
γηα νπνηνδήπνηε δήηεκα ακθίβνιεο εξκελείαο ή γηα ηπρόλ ζέκαηα πνπ δελ 
πξνβιέπνληαη από ην παξόλ θαηαζηαηηθό ζύκθσλα θαη κε ην άξζξν 29(3). 

(5) Η Γξακκαηεία θαηαξηίδεη εηζεγήζεηο γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία θαη γηα ηελ θαιύηεξε 
επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ηνπο παξνπζηάδεη ζηε ζπλεδξία 
ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ γηα έγθξηζε. 

 

ΑΡΘΡΟ 16: ΠΡΟΔΓΡΟ 

(1) Ο Πξόεδξνο πξνεδξεύεη ησλ ζπλεδξηώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, ηεο 
Γξακκαηείαο θαη ησλ Δθηάθησλ Γεληθώλ Σπλειεύζεσλ, επνπηεύεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 
Σπλδέζκνπ θαη ζπλππνγξάθεη κε ην Γξακκαηέα όια ηα έγγξαθα ηνπ Σπλδέζκνπ θαη 
ζπγθαιεί καδί κε ην Γξακκαηέα ηηο Γεληθέο Σπλειεύζεηο θαη ηηο ζπλεδξίεο ηνπ 
Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ηεο Γξακκαηείαο. 

(2) Έρεη ηελ επζύλε ησλ δεκόζησλ ζρέζεσλ ηνπ Σπλδέζκνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 17:  ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ 

(1) Ο Αληηπξόεδξνο βνεζά ηνλ Πξόεδξν ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ θαη ηνλ 
αλαπιεξώλεη όηαλ απνπζηάδεη ή θσιύεηαη, κε ηηο ίδηεο εμνπζίεο θαη δηθαηώκαηα. 

(2) O Αληηπξόεδξνο έρεη ηελ επζύλε ζπληνληζκνύ ησλ επηηξνπώλ εξγαζίαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 18:  ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 
(1)  Ο Γξακκαηέαο ηεξεί ην Μεηξών Μειώλ ηνπ Σπλδέζκνπ. 

(2) Ο Γξακκαηέαο ηεξείηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη 
ηεο Γξακκαηείαο θαη ηα θνηλνπνηεί απηά πξνο ηα Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ 
ηνπιάρηζηνλ ζαξάληα νθηώ (48) ώξεο πξηλ ηελ επόκελε ζπλεδξίαζε. 

(3)  Μαδί κε ηνλ Πξόεδξν ζπγθαιεί ηηο Γεληθέο Σπλειεύζεηο θαη ηηο ζπλεδξίεο ηνπ 
Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ηεο Γξακκαηείαο. 

(4)  Γηεμάγεη όιε ηελ αιιεινγξαθία, ηεξεί αξρεία, θξαηεί ηε ζθξαγίδα θαη ζπλππνγξάθεη 
κε ηνλ Πξόεδξν όια ηα έγγξαθα ηνπ Σπλδέζκνπ. 

(5)  Πξνεδξεύεη ησλ εξγαζηώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ζε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ 
Πξνέδξνπ θαη ηνπ Αληηπξνέδξνπ.  
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ΑΡΘΡΟ 19: ΒΟΗΘΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

Ο Βνεζόο Γξακκαηέαο βνεζά ην Γξακκαηέα ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ θαη ηνλ 
αλαπιεξώλεη όηαλ απνπζηάδεη ή θσιύεηαη, κε ηηο ίδηεο εμνπζίεο,  δηθαηώκαηα θαη ππνρξεώζεηο. 

 

ΑΡΘΡΟ 20: ΣΑΜΙΑ 

(1)  Ο Τακίαο ηεξεί βηβιίν Τακείνπ ζην νπνίν θαηαρσξεί ηαθηηθά θαη κε αθξίβεηα όιεο ηηο 
εηζπξάμεηο θαη πιεξσκέο ηνπ Σπλδέζκνπ, εηζπξάηηεη ρξήκαηα κε δηπιόηππεο 
απνδείμεηο θαη θάκλεη πιεξσκέο ζύκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ 
Σπκβνπιίνπ. 

(2)  Ο Τακίαο ηεξεί βηβιίν πεξηνπζίαο θαη αξρεία γηα όια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ 
Σπλδέζκνπ θάλνληαο ηηο θαηάιιειεο θαηαρσξήζεηο, νη νπνίεο πξνζππνγξάθνληαη από 
ηνλ Πξόεδξν θαη Γξακκαηέα. 

(3)  Ο Τακίαο,κε έγθξηζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, θαηαζέηεη ζε ρξεκαηνπηζησηηθό  
ίδξπκα,  θάζε πνζό πνπ εηζπξάηηεη θαη απνζύξεη ρξήκαηα κε ηε ζπλππνγξαθή ηνπ 
Πξνέδξνπ ή ηνπ Αληηπξνέδξνπ, ζε πεξίπησζε θσιύκαηνο ηνπ Πξνέδξνπ. 

(4)  Γίλεη ιεπηνκεξή ζηνηρεία γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Σπλδέζκνπ ζηελ Δηήζηα 
Γεληθή Σπλέιεπζε, ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην θαη ηε Γξακκαηεία, όηαλ ηνπ δεηεζεί. 

(5)  Σπλππνγξάθεη καδί κε ηνλ Πξόεδξν ηελεηήζηα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηνλ 
ηζνινγηζκό πνπ θαηαηίζεηαη ζηελ Δηήζηα Γεληθή Σπλέιεπζε. 

 

ΑΡΘΡΟ 21: ΒΟΗΘΟ ΣΑΜΙΑ 

Ο Βνεζόο Τακίαο βνεζά ηνλ Τακία ζηελ είζπξαμε ησλ ζπλδξνκώλ θαη γεληθά ζηελ εθηέιεζε 
ησλ θαζεθόλησλ ηνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 22: ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΥΔΙΩΝ 

Οπνηνδήπνηε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ή άιιν πξόζσπν, πνπ έρεη ζπκθέξνλ ζηα 
θεθάιαηα ηνπ Σπλδέζκνπ, κπνξεί κεηά από αίηεζε ζηε Γξακκαηεία, λα εμεηάζεη ηα ινγηζηηθά 
βηβιία θαη αξρεία ηνπ Σπλδέζκνπ, ζε εκεξνκελία βνιηθή γηα ηνλ Τακία θαη ην ελ ιόγσ Μέινο, 
αιιά όρη αξγόηεξα από έλα (1) κήλα από ηελ έγθξηζε ηεο αίηεζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 23:  ΔΛΔΓΥΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΩΝ 

(1) Σηελ Δηήζηα Γεληθή Σπλέιεπζε νξίδνληαη δύν (2) ειεγθηέο γηα έιεγρν ησλ ηακεηαθώλ 
ινγαξηαζκώλ ηνπ Σπλδέζκνπ.Οη ειεγθηέο κπνξεί λα είλαη Μέιε ηνπ Σπλδέζκνπ, όρη 
όκσο κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, ή Δπίηηκα Μέιεή αλαγλσξηζκέλνο ειεγθηηθόο 
νίθνο. 
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(2) Οη ειεγθηέο ζα έρνπλ εμνπζία λα εμεηάδνπλ όια ηα βηβιία θαη έγγξαθα πνπ 
ρξεηάδνληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο θαη ζα εηνηκάδνπλ εηήζηαέθζεζε 
γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηνλ ηζνινγηζκόηνπ Σπλδέζκνπ θαη γηα ηνλ ηξόπν 
πνπ θξαηήζεθαλ νη ινγαξηαζκνί. Η έθζεζε απηή ζα ππνβάιιεηαη ζηελ Δηήζηα Γεληθή 
Σπλέιεπζε γηα έγθξηζε. 

 

ΑΡΘΡΟ 24:  ΔΠΙΣΡΟΠΔ ΔΡΓΑΙΑ 

(1) Γηα θαιύηεξε εμππεξέηεζε ησλ ζθνπώλ ηνπ Σπλδέζκνπ ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην 
κπνξεί λα νξίδεη Δπηηξνπέο Δξγαζίαο κε νξηζκέλε αξκνδηόηεηα θαη εληνιή θάησ από 
ηελ επνπηεία ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη κε ηελ επζύλε ηνπ 
Αληηπξνέδξνπ. Κάζε Δπηηξνπή ζα είλαη ππόινγε γηα ηηο πξάμεηο ηεο ζην Γηνηθεηηθό 
Σπκβνύιην. 

(2) Μέιε ησλ Δπηηξνπώλ Δξγαζίαο κπνξνύλ λα νξηζζνύλ θαη κε κέιε ηνπ Γ.Σ αιιά ρσξίο 
δηθαίσκα ςήθνπ. 

(3) Κάζε Δπηηξνπή Δξγαζίαο ζα θαηαξηίδεηαη ζε Σώκα θαη ζα εθιέγεη ηνλ 
ζπληνληζηή/πξόεδξν ηεο θαη ην γξακκαηέα ηεο Δπηηξνπήο. 

(4) Οη Δπηηξνπέο Δξγαζίαο ζα ζπλέξρνληαη ζε ηαθηηθέο ζπλεδξίεο θαη ζα ππνβάιινπλ 

κειέηεο θαη εηζεγήζεηο πξνο ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην γηα ιήςε απνθάζεσλ. Ο 

Σπληνληζηήο/Πξόεδξνο ζα θαιεί ηηο θαηά θαηξνύο ζπλεδξίεο θαη ν Γξακκαηέαο ηεο 

Δπηηξνπήο ζα ηεξεί ηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα ζα 

ππνβάιιεη πξνο ην Γξακκαηέα ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 25:  ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΗΝ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ 

(1) Ο Σύλδεζκνο κπνξεί λα πξνζρσξήζεη ζηελ Οκνζπνλδία, κεηά από απόθαζε ηεο 
Γεληθήο Σπλέιεπζεο, κε απιή πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ κειώλ ηνπ. Η πξνζρώξεζε 
ηνπ Σπλδέζκνπ ζηελ Οκνζπνλδία εμαζθαιίδεη ζε απηόλ, κε βάζε ην Καηαζηαηηθό 
ηεο, ην δηθαίσκα ηνπ κέινπο θαη θαηά ζπλέπεηα ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηνίθεζε 
θαη εξγαζίεο ηεο θαη ηε δηνίθεζε ηεο Σπλνκνζπνλδίαο. Ο Σύλδεζκνο απνιακβάλεη ηα 
δηθαηώκαηα θαη ηα σθειήκαηα πνπ παξέρνληαη από ηελ Οκνζπνλδία θαη ηε 
Σπλνκνζπνλδία θαη δηεπζεηεί έγθαηξα ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ πξνο απηέο ζύκθσλα κε 
ην Καηαζηαηηθό ηνπο. 

(2) Ο Σύλδεζκνο ζα είλαη κέινο ηεο Οκνζπνλδίαο θαη ζα αληηπξνζσπεύεηαη ζε απηήλ από 
ηξία (3) κέιε πνπ ζα νξίδεη ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην. Οη ηξεηο (3) αληηπξόζσπνη ηνπ 
Σπλδέζκνπ ζηελ Οκνζπνλδία ζα είλαη θαηά πξνηίκεζε κέιε ηεο Γξακκαηείαο. Τν 
Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην κπνξεί λα νξίζεη σο αληηπξνζώπνπο θαη νπνηνδήπνηε άιιν 
κέινο ηνπ. Τν έλα (1) κέινο, ζα είλαη θαη ν εθπξόζσπνο ηνπ Σπλδέζκνπ ζην 
Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο Οκνζπνλδίαο. Δθπξόζσπνο ζηελ Οκνζπνλδία θαηά πξώην 
ιόγν ζα είλαη ν Πξόεδξνο. Σε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ζα 
νξίδεη νπνηνδήπνηε άιιν κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ σο εθπξόζσπν ζηελ 
Οκνζπνλδία. 



15/17 
 

(3) Τα θαζήθνληα ηνπ εθπξνζώπνπ ηνπ Σπλδέζκνπ ζηελ Οκνζπνλδία είλαη:  

(α) Να κεηαθέξεη ζηελ Οκνζπνλδία νπνηεζδήπνηεεηζεγήζεηο ή πξνβιήκαηαηνπ 
Σπλδέζκνπ πνπ αληηπξνζσπεύεη, κεηά από απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 
Σπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ.  

(β) Να αλαθνηλώλεη αλειιηπώο ζην Σύλδεζκν ηηο απόςεηο,ζέζεηο θαη απνθάζεηο 
ηεο Οκνζπνλδίαο πάλσ ζηα εηδηθά ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ην Σύλδεζκν ηνπ, 
θαζώο θαη πάλσ ζε ζέκαηα πνπ απαζρνινύλ ηελ Οκνζπνλδία.  

(γ) Να παίξλεη ελεξγό κέξνο ζηηο δηάθνξεο ζπλεδξηάζεηο, δξαζηεξηόηεηεο θαη 
γεληθά ζηηο εξγαζίεο ηεο Οκνζπνλδίαο.  

(δ) Αλαιακβάλεη όπσο δηεπζεηεί έγθαηξα ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ Σπλδέζκνπ πξνο 
ηελ Οκνζπνλδία. 

 

ΑΡΘΡΟ 26:  ΓΙΚΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΔΞΩΓΙΚΗ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΔΤΗ 

Ο Σύλδεζκνο αληηπξνζσπεύεηαη ζε νπνηνδήπνηε Γηθαζηήξην, Αξρή ή Σώκα από ηνλ Πξόεδξν 
ή ην Γξακκαηέα ή ηνλ Τακία ή θαη από όινπο, νη νπνίνη θαη ηνλ δεζκεύνπλ, εθηόο από ηηο 
πεξηπηώζεηο πνπ θαζνξίδνληαη εηδηθά από ην παξόλ Καηαζηαηηθό. 

 

ΑΡΘΡΟ 27:  ΑΝΑΚΗΡΤΞΗ ΓΩΡΗΣΩΝ ΚΑΙ ΔΤΔΡΓΔΣΩΝ 

Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην αλαθεξύζζεη δσξεηέο όζνπο πξνζθέξνπλ ζε είδνο ή ζε ρξήκα 
πεληαθόζηα επξώ (€500) θαη άλσ θαη σο επεξγέηεο όζνπο πξνζθέξνπλ δύν ρηιηάδεο επξώ 
(€2.000) θαη άλσ.  Θα ηεξείηαη πξνο ηνύην εηδηθό βηβιίν "Γσξεηώλ θαη Δπεξγεηώλ". 

 

ΑΡΘΡΟ 28:  ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΔΓΡΙΑΔΩΝ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 
ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

(1) Η Γηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ κπνξεί λα παξεπξίζθεηαη ζηηο ζπλεδξίεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ 
Σπκβνπιίνπ ύζηεξα από πξόζθιεζε ηεο Γξακκαηείαο, ρσξίο λα έρεη δηθαίσκα ςήθνπ. 

(2)  Σηηο ζπλεδξίεο κπνξεί λα παξεπξίζθνληαη, εθ' όζνλ θιεζνύλ από ηε Γξακκαηεία θαη 
νπνηαδήπνηε κέιε ησλ Δπηηξνπώλ Δξγαζίαοή νη δπν (2) ειεγθηέο κε κέιε ηνπ 
Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ή Δπίηηκα Μέιε, ή άιινο αξκόδηνο πνπ έρεη ζρέζε κε ζέκα 
πνπ ζπδεηείηαη, ρσξίο λα έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 29:  ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ  ΚΑΙ ΔΡΜΗΝΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ 

(1)  Τν παξόλ Καηαζηαηηθό κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί από Δηδηθή Καηαζηαηηθή Σπλέιεπζε 
πνπ γίλεηαη γηα ην ζθνπό απηό.  

(2)  Κάζε ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηζρύεη από ηελ θαηαρώξεζε ηεο ζην 
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Μεηξώνόπσο απηό πξνζδηνξίδεηαη ζηνλ Νόκν, ε νπνία γίλεηαη ύζηεξα από αίηεζε 
ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ πνπ ππνβάιιεηαη άκεζα θαη όρη πεξηζζόηεξν από δέθα 
(10) εκέξεο από ηε ςήθηζε ηεο. 

(3)  Γηα θάζε δήηεκα ακθίβνιεο εξκελείαο ή γηα ηπρόλ ζέκαηα πνπ δελ πξνβιέπνληαη από 
ην παξόλ Καηαζηαηηθό απνθαζίδεη θαηά πξώην ιόγν ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην, ζε 
ζπλάξηεζε κε ηηο πξόλνηεο ηνπ Νόκνπ. Τέηνηα απόθαζε είλαη δεζκεπηηθή εθηόο εάλ 
πξνζβιεζεί ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε ηεο νπνίαο ε απόθαζε είλαη ηειεζίδηθε. 

(4)  Η Καηαζηαηηθή Σπλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία όηαλ παξεπξίζθεηαη ην έλα δεύηεξν 
(1/2) ησλ κειώλ ηνπ Σπλδέζκνπ ζπλ έλα (1). Σε πεξίπησζε κε απαξηίαο ζηελ 
θαζνξηζκέλε ώξα ε Σπλέιεπζε αλαβάιιεηαη γηα κηζή ώξα, νπόηε απηή βξίζθεηαη ζε 
απαξηία αλεμάξηεηα από ηνλ αξηζκό ησλ παξεπξηζθνκέλσλ κειώλ ηεο πνπ έρνπλ 
ηαθηνπνηήζεη ηηο νθεηιέο ηνπο πξνο ηνλ Σύλδεζκν. 

(5) Απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε απιή πιεηνςεθία ηνπ νιηθνύ αξηζκνύ ησλ ςήθσλ ησλ 
παξόλησλ κειώλ. Γηα ηε κεηαβνιή ησλ ζθνπώλ ηνπ Σπλδέζκνπ απαηηείηαη ε 
πιεηνςεθία ησλ ηξηώλ ηεηάξησλ (3/4) ησλ παξόλησλ κειώλ ηνπ Σπλδέζκνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 30:  ΦΡΑΓΙΓΑ-ΛΑΒΑΡΟ-ΔΜΒΛΗΜΑ 

(1) Ο Σύλδεζκνο ζα έρεη ηελ επίζεκε ζθξαγίδα ηνπ πνπ ζα θέξεη ηελ επσλπκία ηνπ.  

(2) Μπνξεί επίζεο λα έρεη ιάβαξν θαζώο θαη έκβιεκα, ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζε 
όια ηα έγγξαθα θαη απνδείμεηο ηνπ. 

(3) Ο Σύλδεζκνο ζα έρεη ειεθηξνληθή δηεύζπλζε (email), ηειενκνηόηππν (fax), ελώ ζα 
κπνξεί λα έρεη, επίζεο, ηζηνζειίδα (website) ή/θαη ζειίδα ζε κέζα θνηλσληθήο 
δηθηύσζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 31:  ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΙΓΡΤΗ ΤΝΓΔΜΟΤ ΚΑΙ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΓΚΡΙΗ 
ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ 

(1)  Ο Σύλδεζκνο ηδξύζεθε ηελ/ζηηο…………………. θαη εγγξάθεθε ζηνλ Έθνξν Σπλδέζκσλ 
Γνλέσλ ηελ ……………. δπλάκεη ηνπ πεξί Σπλδέζκσλ Γνλέσλ Νόκνπ ηνπ 1992 
(Ν.105(1)/92), όπσο απηόο ηξνπνπνηήζεθε. 

(2) Τν παξόλ Καηαζηαηηθόςεθίζζεθε από ηελ Καηαζηαηηθή Σπλέιεπζε 
ζηηο……………………….. 

(3)  Τν παξόλ Τξνπνπνηεζέλ Καηαζηαηηθό εγθξίζεθε από Έθηαθηε Γεληθή Σπλέιεπζε πνπ 
έγηλε ζηηο……………….. 
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ΑΡΘΡΟ 32:  ΓΙΑΛΤΗ ΤΝΓΔΜΟΤ 

(1)  Ο Σύλδεζκνο δηαιύεηαη: 

(α) αλ ηα Μέιε ηνπ κεησζνύλ ζε ιηγόηεξα από είθνζη (20). 

(β)  κε απόθαζε ησλ ηεζζάξσλ πέκπησλ (4/5) ησλ παξόλησλ Μειώλ ηνπ, πνπ 
ιακβάλεηαη ζε Έθηαθηε Γεληθή Σπλέιεπζε πνπ ζπγθαιείηαη εηδηθά γηα ην 
ζθνπό απηό. 

(γ)  κε απόθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ύζηεξα από αίηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ 
ή ηνπ ελόο δεπηέξνπ (1/2)ησλ Μειώλ ή ηνπ Γεληθνύ Δηζαγγειέα ηεο 
Γεκνθξαηίαο. 

(δ)  αλ ιόγσ άιισλ αηηηώλ είλαη αδύλαηε ε αλάδεημε Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ή 
γεληθά είλαη αδύλαηε ε εμαθνινύζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σπλδέζκνπ 
ζύκθσλα κε ην παξόλ Καηαζηαηηθό. 

(ε)  αλ εθπιεξώζεθε ν ζθνπόο ηνπ Σπλδέζκνπ ή αλ ιόγσ καθξάο αδξάλεηαο 
εγθαηαιείθζεθε ν ζθνπόο απηόο. 

(ζη)  αλ ν Σύλδεζκνο επηδηώθεη ζθνπό δηαθνξεηηθό από απηόλ πνπ θαζνξίδεηαη ζην 
Καηαζηαηηθό. 

(δ) γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 22 ηνπ Νόκνπ. 

(2) Ο Σύλδεζκνο όηαλ δηαιπζεί, απηνδηθαίσο βξίζθεηαη ππό εθθαζάξηζε. Μέρξη ην ηέινο 
ηεο εθθαζάξηζεο θαη γηα ηηο αλάγθεο ηνπ, ν Σύλδεζκνο ζεσξείηαη όηη εμαθνινπζεί λα 
πθίζηαηαη. 

(3)  Η εθθαζάξηζε γίλεηαη από ηα πξόζσπα ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ. Αλ απηά 
ειιείπνπλ, έλαο (1) ή πεξηζζόηεξνη εθθαζαξηζηέο δηνξίδνληαη από ην δηθαζηήξην. 

(4)  Ο εθθαζαξηζηήο έρεη ηελ αξκνδηόηεηα ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ηελ εμνπζία 
απηή ηελ αζθεί κόλν γηα ηηο αλάγθεο ηεο εθθαζάξηζεο. 

(5)  Ο εθθαζαξηζηήο ππνρξενύηαη ζε θαηαβνιή απνδεκίσζεο, γηα θάζε παξάβαζε ησλ 
ππνρξεώζεσλ ηνπ ιόγσ ζθάικαηνο ηνπ, πεξηζζόηεξνη όκσο εθθαζαξηζηέο 
επζύλνληαη εηο νιόθιεξν. 

(6)  Σε πεξίπησζε δηάιπζεο ηνπ Σπλδέζκνπ ε πεξηνπζία κεηά ηελ εθπιήξσζε ησλ 
λόκηκσλ ππνρξεώζεσλ πεξηέξρεηαη ζην νηθείν ζρνιείν. 

 


