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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

της ένωσης προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα (association de fait) 

με την επωνυμία  

«Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών του ελληνόφωνου τμήματος  

του Ευρωπαϊκού Σχολείου Βρυξέλλες ΙΙΙ» 

 

Άρθρο 1ο  

Τροποποίηση καταστατικού  - Έδρα 

1. Με το παρόν τροποποιείται  το καταστατικό (σύμβαση) της ένωσης προσώπων χωρίς 

νομική προσωπικότητα (association de fait), με την επωνυμία "Ένωση Γονέων και 

κηδεμόνων των μαθητών του ελληνόφωνου τμήματος του Ευρωπαϊκού Σχολείου 

Βρυξέλλες ΙΙΙ" (στο εξής «Ένωση») και έδρα το σχολικό συγκρότημα του Ευρωπαϊκού 

Σχολείου Βρυξελλών ΙΙΙ, Boulevard du Triomphe 135, 1050, στην πόλη των Βρυξελλών.  

 Η Ένωση συστάθηκε τη σχολική χρονιά 1999-2000 με την ίδια νομική μορφή από την 

 εγκατάσταση (μεταφορά) του ελληνόφωνου τμήματος στο σχολικό αυτό συγκρότημα. Η 

 σύμβαση που διέπει τις σχέσεις των μελών του διέπεται από το βελγικό δίκαιο1 και 

 τροποποιήθηκε για τελευταία φορά στις 18 Νοεμβρίου 2019. Το παρόν καταστατικό 

 αποτελεί την τελευταία τροποποίηση του ισχύοντος κειμένου.  

                                                
1 L'article pertinent relatif aux associations de fait est l'article 1:6 §1er du Code des sociétés et des associations qui 

prévoit que :  

 

 Art. 1:6. § 1er. L'association de fait est une association sans personnalité juridique régie par la convention 

des parties. 

  § 2. Le présent code reconnaît en tant qu'associations dotées de la personnalité juridique: 

  - l'association sans but lucratif, en abrégé ASBL; 

  - l'association internationale sans but lucratif, en abrégé AISBL. 

 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/2019/03/23/2019A40586/justel#Art.1:5
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/2019/03/23/2019A40586/justel#Art.1:7
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2. Το καταστατικό της Ένωσης είναι απολύτως συμβατό με το καταστατικό της Ένωσης γονέων 

του Ευρωπαϊκού Σχολείου Βρυξέλλες ΙΙΙ (ΑΡΕΕΕ) και καλύπτει συμπληρωματικά τις αναγκαίες  

ρυθμίσεις που αναφέρονται στους κανόνες εσωτερικής λειτουργίας του ελληνόφωνου τμήματος.   

Άρθρο 2ο  

Σκοπός – Μέσα για την εκπλήρωση του σκοπού 

Η Ένωση έχει ως σκοπό: 

1. Τη συνένωση όλων των γονέων του ελληνόφωνου τμήματος, ώστε να ενεργούν από κοινού 

για να συμβάλλουν στην πνευματική, ψυχική και σωματική υγεία και την ανάπτυξη και 

προαγωγή των μαθητών του ελληνόφωνου τμήματος του Ευρωπαϊκού Σχολείου Βρυξελλών 

ΙΙΙ. 

 

2. Την ηθική και υλική ενίσχυση και βελτίωση του ελληνόφωνου τμήματος του Ευρωπαϊκού 

Σχολείου Βρυξελλών ΙΙΙ, καθώς και τη στενότερη συνεργασία με τη Διεύθυνση, το εκπαιδευτικό 

προσωπικό, την Ένωση των γονέων όλων των γλωσσικών τμημάτων του σχολείου (APEEE) 

και τα εποπτικά ή συμβουλευτικά όργανα του σχολείου, για την αποτελεσματικότερη 

εκπροσώπηση των συμφερόντων του ελληνόφωνου τμήματος. Μέσα στο παραπάνω 

πλαίσιο, σκοπός της Ένωσης  είναι, επιπλέον, να δημιουργήσει τις συνθήκες, σε συνεργασία 

με τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ελληνικού και Κυπριακού 

Υπουργείου Παιδείας και τις διοικητικές υπηρεσίες του Σχολείου, ώστε να γίνει το ελληνόφωνο 

τμήμα ένα σχολείο αναφοράς, ένα σχολείο αριστείας. 

 

3. Μέσα για την εκπλήρωση του σκοπού της Ένωσης, ενδεικτικά, είναι τα ακόλουθα: 

- Η ανάδειξη εκπροσώπων των γονέων του ελληνόφωνου τμήματος στα συμβουλευτικά 

όργανα του σχολείου (Εκπαιδευτικά Συμβούλια Νηπιαγωγείου-Δημοτικού και Γυμνασίου), 

καθώς και στα όργανα (Γενική Συνέλευση και Διοικητικό Συμβούλιο) της Ένωσης των 

γονέων όλων των γλωσσικών τμημάτων του Ευρωπαϊκού Σχολείου Βρυξέλλες ΙΙΙ (ΑΡΕΕΕ), 

με βάση τα όσα ορίζονται στο καταστατικό της ΑΡΕΕΕ. Η ανάδειξη των εκπροσώπων αυτών 

αποσκοπεί, στην εκπροσώπηση, προβολή και διάδοση των θέσεων του ελληνόφωνου 
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τμήματος με βάση τους κανόνες λειτουργίας των οργάνων αυτών και σε συνεργασία, όπου 

αυτό καθίσταται αναγκαίο, με άλλα γλωσσικά τμήματα. 

- Η εκπροσώπηση και η προβολή των θέσεων του ελληνόφωνου τμήματος ενώπιον της 

Διεύθυνσης του σχολείου σε ζητήματα που αφορούν ιδίως την οργάνωση και λειτουργία, τον 

ετήσιο προγραμματισμό και τη διεξαγωγή εκδηλώσεων ειδικού ενδιαφέροντος για το 

ελληνόφωνο γλωσσικό τμήμα. 

- Η ανάδειξη, εκπροσώπηση και προβολή των θέσεων του ελληνόφωνου τμήματος ενώπιον 

των οργάνων της Γενικής Γραμματείας των Ευρωπαϊκών Σχολείων, είτε απευθείας είτε 

μέσω των εθνικών εκπροσώπων των Αντιπροσωπειών Ελλάδας και Κύπρου στο Ανώτατο 

Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Σχολείων ("Ανώτατο Συμβούλιο"). 

- Η στενή συνεργασία με τους αρμόδιους Εθνικούς επιθεωρητές και τους εθνικούς 

εκπροσώπους στο Ανώτατο Συμβούλιο καθώς και με κάθε υπηρεσιακή και πολιτική Αρχή 

στα αρμόδια Υπουργεία Ελλάδας και Κύπρου για ζητήματα που εμπίπτουν στην εποπτεία 

των Ευρωπαϊκών Σχολείων.  

- Η στενή συνεργασία και τακτική ανταλλαγή απόψεων με το αποσπασμένο εκπαιδευτικό 

προσωπικό από την Ελλάδα και την Κύπρο, καθώς και με το τοπικό εκπαιδευτικό 

προσωπικό, ιδίως σε θέματα λειτουργίας του σχολείου και οργάνωσης εκδηλώσεων εντός 

του ελληνόφωνου τμήματος. 

- Η ανάπτυξη και οργάνωση δραστηριοτήτων, συμπληρωματικών και ενισχυτικών εκείνων 

του σχολείου, στον πολιτιστικό, αθλητικό και κοινωνικό τομέα προς όφελος των μαθητών. 

- Η ανάπτυξη συνεργασιών με αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή και πολιτιστικούς 

ή κοινωνικούς φορείς εντός και εκτός Ελλάδας και Κύπρου προς όφελος των μαθητών. 

- Η ανάπτυξη συνεργασιών με άλλα γλωσσικά τμήματα του Ευρωπαϊκού Σχολείου με στόχο 

την προώθηση των θέσεων του ελληνόφωνου τμήματος, την ανάπτυξη πνεύματος 
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συνεργασίας και την προβολή της Ελλάδας και της Κύπρου ως χωρών προσφοράς στην 

παιδεία και στον πολιτισμό. 

4. Επιπλέον η Ένωση προσβλέπει στην ενεργή συμμετοχή των εκπροσώπων των τάξεων, 

όπως αυτοί εκλέγονται με βάση το εκάστοτε ισχύον καταστατικό της ΑΡΕΕΕ και επιδιώκει τη 

δραστηριοποίησή τους στα αρμόδια όργανα της Ένωσης, ώστε να αναδεικνύονται 

εκπαιδευτικά και άλλα θέματα που απασχολούν το ελληνόφωνο τμήμα και να 

διαμορφώνονται θέσεις, όπως αναλυτικά ορίζεται στα επόμενα άρθρα. Οι εκπρόσωποι 

υποχρεούνται σε συχνή ενημέρωση και εσωτερική διαβούλευση των γονέων για θέματα που 

απασχολούν την τάξη που εκπροσωπούν.    

5. Η Ένωση μεριμνά ακόμη για την καλύτερη δυνατή επικοινωνία και ενημέρωση εντός του 

ελληνόφωνου τμήματος του Ευρωπαϊκού Σχολείου Βρυξέλλες ΙΙΙ. Για το σκοπό αυτό η 

Ένωση χρησιμοποιεί όλα τα σύγχρονα μέσα, όπως ιστοσελίδα, χώρους διαδικτυακών 

συζητήσεων, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πλατφόρμα ηλεκτρονικής επικοινωνίας των 

εκπροσώπων των τάξεων. Οι εκπρόσωποι των τάξεων του ελληνόφωνου τμήματος θα 

επικουρούν την Ένωση στην άμεση επικοινωνία με όλους τους γονείς των τάξεων, ενώ θα 

παρέχεται η δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας, έκθεσης και ανταλλαγής απόψεων και μεταξύ 

των εκπροσώπων. Κάθε αίτημα των γονέων των τάξεων προς την Ένωση μπορεί να 

ασκηθεί, είτε απευθείας, είτε μέσω των εκπροσώπων των τάξεων είτε μέσω των άλλων 

αιρετών μελών και απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο (εφεξής, Δ.Σ.). της Ένωσης.  

Άρθρο 3ο  

Μέλη 

Τα μέλη της Ένωσης διακρίνονται σε Τακτικά και Επίτιμα. 

1.  Τακτικά Μέλη. Την ιδιότητα του τακτικού μέλους της Ένωσης μπορούν να αποκτήσουν οι 

γονείς ή οι κηδεμόνες που ασκούν τη νομική επιμέλεια, κατά την έννοια των διατάξεων του 

Αστικού Κώδικα, των μαθητών του ελληνόφωνου τμήματος, εφόσον εγγραφούν στο οικείο 

μητρώο με αίτησή τους (και ηλεκτρονικά). Τα τακτικά μέλη αποδέχονται ανεπιφύλακτα τις 
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διατάξεις των άρθρων του Καταστατικού, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από αυτό. Η ιδιότητα του μέλους χάνεται: 

α. με την παραίτηση, την οποία κάθε μέλος είναι ελεύθερο να υποβάλει οποτεδήποτε με 

γραπτή δήλωσή του στο Δ.Σ.. 

β. με την ολοκλήρωση ή την οριστική διακοπή της φοίτησης του μαθητή με τον οποίο 

συνδέεται νόμιμα το μέλος, 

γ. με την - για οποιοδήποτε λόγο - διακοπή, με δικαστική απόφαση, της έννομης σχέσης 

που συνδέει το μέλος με τον μαθητή,  

δ. κατ’ εφαρμογή του Άρθρου 6 για τη διαγραφή των μελών.  

2. Επίτιμα Μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση του Δ.Σ., μετά από πρόταση δύο (2) τουλάχιστον 

μελών του ή δέκα (10) τουλάχιστον τακτικών μελών, όσοι προσέφεραν ή προσφέρουν εξαιρετικές 

υπηρεσίες για την προαγωγή της Ένωσης ή του Σχολείου ή εκχωρούν στην Ένωση - για το σκοπό 

αυτό - σημαντικές παροχές. Η απόφαση του Δ.Σ. τίθεται σε ισχύ μετά την αποδοχή της από το 

ενδιαφερόμενο ή προτεινόμενο μέλος με έγγραφη δήλωση προς το Δ.Σ.  

 

3. Η ιδιότητα του μέλους, δεν επιδέχεται αντιπροσώπευσης και δεν μεταβιβάζεται, ούτε 

κληρονομείται. 

Άρθρο 4 ο 

Οικονομική συνδρομή 

1. Το Δ.Σ. της Ένωσης ορίζει σε ετήσια βάση το ποσό της οικονομικής συνδρομής των 

τακτικών μελών με σκοπό τη χρηματοδότηση εκδηλώσεων και άλλων δράσεων της 

Ένωσης. Η συνδρομή νοείται ότι καλύπτει ένα σχολικό έτος (Σεπτέμβριος - Αύγουστος) 

και ορίζεται σε επίπεδο οικογένειας, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παιδιών της 

οικογένειας που φοιτούν στο σχολείο.  
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2. Η καταβολή της ετήσιας, οικονομικής συνδρομής δεν αποτελεί προαπαιτούμενο για την 

κτήση και διατήρηση της ιδιότητας του τακτικού μέλους στην Ένωση, ούτε για τη 

συμμετοχή των μελών ή μαθητών στις δράσεις αυτές.  

3. Μόνο τα τακτικά μέλη της Ένωσης που έχουν καταβάλει την ετήσια συνδρομή έχουν 

δικαίωμα ψήφου στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ που εκλέγονται 

από τη Γενική Συνέλευση της Ένωσης, σύμφωνα με το Άρθρο 10 του παρόντος 

Καταστατικού, καθώς και δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας στις σχετικές αρχαιρεσίες.  

4. Το Δ.Σ. μπορεί να επιβάλλει έκτακτη εισφορά μελών, όταν καθίσταται αναγκαία για την 

εκπλήρωση των σκοπών της Ένωσης.   

 

Άρθρο 5ο 

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των Μελών 

 

1. Δικαιώματα 

Τα τακτικά μέλη της Ένωσης έχουν το δικαίωμα 

- Να παίρνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις των μελών (εφεξής, Γ.Σ.) και να εκφράζουν 

ελεύθερα τις απόψεις τους. 

- Να ψηφίζουν σε αυτές για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

- Να ελέγχουν τις πράξεις του Δ.Σ.. 

- Να αξιώνουν την πραγματοποίηση των σκοπών της Ένωσης και την υλοποίηση των 

αποφάσεων των Γ.Σ.. 

- Να εκλέγουν τα μέλη του Δ.Σ. και να εκλέγονται σε αυτό, εφόσον έχουν καταβάλει το ποσό της 

της ετήσιας συνδρομής.  

- Να μετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις της Ένωσης. 

- Να αποχωρούν από την Ένωση με έγγραφη δήλωση παραίτησης προς το Δ.Σ.  
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Τα Επίτιμα μέλη συμμετέχουν στις Γ.Σ. μόνο με δικαίωμα λόγου και δύνανται να μετέχουν σε όλες 

τις εκδηλώσεις της Ένωσης.  

 

2. Υποχρεώσεις 

Τα Τακτικά μέλη της Ένωσης : 

- συμβάλλουν στην πραγματοποίηση των σκοπών της Ένωσης. 

- αποδέχονται ανεπιφύλακτα και να γίνονται κοινωνοί της πιστής τήρησης των άρθρων του 

ισχύοντος Καταστατικού και των αποφάσεων της Γ.Σ. 

- ευθύνονται ατομικά για κάθε αστική ευθύνη που ενδέχεται να προκύψει από διαχειριστική 

αμέλεια.   

 

Τα Τακτικά μέλη οφείλουν να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε: 

- Να προσέρχονται στις συνελεύσεις και τις οποιασδήποτε μορφής συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις 

της Ένωσης. 

- Να αναλαμβάνουν και να εκτελούν πρόθυμα και υπεύθυνα κάθε συλλογική ή επιμεριζόμενη 

εργασία ή αποστολή, που θα τους αναθέτει κάθε φορά η Γ.Σ. ή το Δ.Σ.. 

- Να αναπτύσσουν το πνεύμα συναδελφικότητας, φιλαλληλίας και υποστήριξης μεταξύ τους 

συνεργαζόμενοι αρμονικά και με πνεύμα καλής πίστης.  

 

Άρθρο 6ο  

Διαγραφή των μελών 

 

Μέλος της Ένωσης διαγράφεται από το Μητρώο των μελών, εκτός από τις περιπτώσεις απώλειας 

της ιδιότητας μέλους με βάση το Άρθρο 3,  με απόφαση της Γ.Σ. , στην περίπτωση κατά την οποία 

κάποιο μέλος στερηθεί, με δικαστική απόφαση, την ικανότητα προς δικαιοπραξία και το γεγονός 

αυτό περιέρχεται σε γνώση του Δ.Σ.. 
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Μέλος της Ένωσης που στρέφεται κατά της Ένωσης ή παραβιάζει καθʼ υποτροπή τις διατάξεις 

των άρθρων του Καταστατικού ή αντιστρατεύεται τους σκοπούς της Ένωσης μπορεί να διαγραφεί 

με απόφαση της Γ.Σ.  και μετά από αιτιολογημένη πρόταση του Δ.Σ. 

 

Άρθρο 7ο  

Ταμείο  – Πόροι 

 

Το ταμείο της Ένωσης αποτελεί το μέσο για την εκπλήρωση του σκοπού της. Έσοδα της Ένωσης 

αποτελούν οι ετήσιες εισφορές των μελών καθώς και τυχόν έκτακτες εισφορές που ορίζονται στο 

άρθρο 4, παράγραφος 4, του καταστατικού αυτού καθώς και οι τόκοι καταθέσεων σε τράπεζες ή 

άλλους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς. Επιπλέον το ταμείο της Ένωσης μπορεί να 

συμπεριλάβει, με απόφαση του Δ.Σ., ποσά δωρεών ή επιχορηγήσεων από οποιοδήποτε φυσικό 

ή νομικό πρόσωπο καθώς και έσοδα που προκύπτουν από τη διενέργεια εκδηλώσεων που 

πραγματοποιεί η Ένωση.  

Η διάθεση των πόρων της Ένωσης, γίνεται μόνο μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ.. 

 

Άρθρο 8ο  

Όργανα της Ένωσης 

 

Τα όργανα της Ένωσης είναι τα ακόλουθα: 

1.Η Γενική Συνέλευση των μελών. (Γ.Σ.) 

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) 

3.Η Συνέλευση των Εκπροσώπων των τάξεων (Νηπιαγωγείου - Δημοτικού και  Γυμνασίου) 
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Άρθρο 9ο 

 Γενική Συνέλευση - Σύγκληση και λειτουργία  

 

1. Η Γ.Σ. είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο της Ένωσης.  

2. Αποτελείται από το σύνολο των εχόντων την ιδιότητα του τακτικού μέλους, σύμφωνα με την 

ανωτέρω διάταξη του Άρθρου 3, παράγραφος 1. Συνέρχεται, τακτικά, τουλάχιστον μία φορά 

το χρόνο, κατά το μήνα Νοέμβριο και έκτακτα, όταν κριθεί αναγκαίο από το Δ.Σ. ή ζητηθεί 

εγγράφως από το 1/5 του συνόλου των τακτικών μελών. Στην τελευταία περίπτωση, το Δ.Σ. 

υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γ.Σ. εντός 15 ημερών από την υποβολή του σχετικού 

αιτήματος. Στη Γ.Σ. μπορούν να συμμετέχουν τα επίτιμα μέλη της Ένωσης.  

3. Οι τακτικές Γ.Σ. συγκαλούνται με πρόσκληση που το Δ.Σ. απευθύνει προς τα μέλη, 

τουλάχιστον 15 ημέρες πριν τη διεξαγωγή της Συνέλευσης.  Η πρόσκληση αναφέρει 

υποχρεωτικά τον τόπο, τον τρόπο, την ημερομηνία και την ώρα της Συνέλευσης και 

περιλαμβάνει το σχέδιο ημερήσιας διάταξης. 

4. Οι έκτακτες Γ.Σ. συγκαλούνται με πρόσκληση που το Δ.Σ. απευθύνει προς τα μέλη, 

τουλάχιστον 24 ώρες πριν τη διεξαγωγή της Συνέλευσης. Η πρόσκληση αναφέρει 

υποχρεωτικά τον τόπο, τον τρόπο, την ημερομηνία και την ώρα της Συνέλευσης και 

περιλαμβάνει το σχέδιο ημερήσιας διάταξης με αιτιολόγηση του επείγοντος που δικαιολογεί 

τη σύγκληση της έκτακτης Γ.Σ..  

5. Οι συνεδριάσεις των Γ.Σ. (τακτικών ή εκτάκτων) δύνανται να διεξαχθούν, εν όλω ή εν μέρει, 

μέσω τηλεδιάσκεψης, με σχετική απόφαση του Δ.Σ.. 

6. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίσταται το 50%+1 των τακτικών μελών. Σε περίπτωση 

μη απαρτίας η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται εντός 7 ημερών, με την ίδια ημερήσια διάταξη, οπότε 

θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται το 20%+1 των τακτικών μελών. Αν και 

πάλι η απαρτία δεν έχει επιτευχθεί, η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται εντός 7 ημερών και θεωρείται ότι 

βρίσκεται σε απαρτία όσα μέλη κι αν είναι παρόντα. 
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7. Επιπλέον, η διενέργεια ψηφοφορίας για τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Δ.Σ. από τη Γ.Σ. 

απαιτεί τη βεβαίωση απαρτίας 50%+1 όσων έχουν καταβάλλει  την ετήσια, οικογενειακή 

συνδρομή, όπως ορίζεται στα Άρθρα 4 και 5, παράγραφος 1 του παρόντος Καταστατικού. 

8. Ένας γονέας μαθητή του ελληνόφωνου τμήματος δύναται να εκπροσωπήσει μόνο τον άλλο 

γονέα του ίδιου μαθητή. Το μέλος ψηφίζει προσκομίζοντας στην Εφορευτική Επιτροπή την 

σχετική υπεύθυνη δήλωση του παρέχοντα την εξουσιοδότηση. Εναλλακτικά, η 

δήλωση/εξουσιοδότηση μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος από τη διεύθυνση του 

παρέχοντα την εξουσιοδότηση προς την ηλεκτρονική διεύθυνση της Ένωσης. 

9. Κατά την έναρξη της συνεδρίασής της η Γ.Σ. εκλέγει από τα μέλη της Πρόεδρο και Γραμματέα 

για τη διεύθυνση των εργασιών και την τήρηση των πρακτικών αντίστοιχα. Ο Πρόεδρος ή 

άλλα μέλη του Δ.Σ. μπορούν επίσης να αναλάβουν τις αρμοδιότητες αυτές, εφόσον 

συμφωνηθεί από τη Γ.Σ..  

10. Μετά την εκλογή Προέδρου και Γραμματέα, η Γ.Σ. εγκρίνει την ημερήσια διάταξη. Θέμα μη 

συμπεριλαμβανόμενο στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης τακτικής ή έκτακτης Γ.Σ. μπορεί να 

προστεθεί μόνο έπειτα από έγκριση της τελευταίας. 

11. Η Γ.Σ. μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις για οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με το ελληνόφωνο 

τμήμα, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου των πράξεων του Δ.Σ.. Η Γ.Σ. είναι αρμόδια για 

την έγκριση του οικονομικού απολογισμού του Δ.Σ. για την περίοδο που επακολούθησε των 

αρχαιρεσιών και μέχρι την ημερομηνία της Γ.Σ..  Με την απόφαση αυτή της Γ.Σ., το Δ.Σ. 

απαλλάσσεται για τα αποτελέσματα της διαχείρισης και την τήρηση των λογαριασμών της 

συγκεκριμένης οικονομικής χρήσης.  

12. Με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων του παρόντος Καταστατικού οι αποφάσεις της Γ.Σ. 

λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, σε φανερή ψηφοφορία, που πραγματοποιείται δια βοής ή δι’ 

(ηλεκτρονικής) ανατάσεως της χειρός. Μυστική ψηφοφορία διεξάγεται, επί ποινή ακυρότητας, 

για τη διενέργεια αρχαιρεσιών, για θέματα εμπιστοσύνης προς το Δ.Σ. και για προσωπικά 

γενικά ζητήματα ή και για κάθε άλλο ζήτημα, για το οποίο έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα από 
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τουλάχιστον είκοσι (20) τακτικά μέλη. Οι αποφάσεις καταχωρίζονται στα πρακτικά της 

Συνέλευσης και υπογράφονται από τον/την Πρόεδρο και τον/τη Γραμματέα της Γ.Σ.. 

13. Τα αποτελέσματα της Γ.Σ. συντάσσονται από τον/την Γραμματέα, εγκρίνονται από την τον/την 

Πρόεδρο και αποστέλλονται στα μέλη από τον/την Γραμματέα εντός 15 ημερών. Τα 

αποτελέσματα εγκρίνονται από την επόμενη Γ.Σ.. 

Άρθρο 10ο  

Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Δ.Σ. της Ένωσης 

1. Εκλογές για την ανάδειξη Δ.Σ. γίνονται κάθε χρόνο στην τακτική Γ.Σ. της Ένωσης και στη 

Συνέλευση των Εκπροσώπων των τάξεων, κατά το μήνα Νοέμβριο. Η Γ.Σ. εκλέγει μέχρι 7 

τακτικά μέλη στο Δ.Σ. της Ένωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ενώ η 

Συνέλευση των Εκπροσώπων των τάξεων ορίζει συμπληρωματικά μέχρι 4 τακτικά μέλη στο 

Δ.Σ. της Ένωσης, σύμφωνα με το Άρθρο 15§2 του Καταστατικού.  

2. Δικαίωμα ψήφου στις αρχαιρεσίες έχουν τα τακτικά μέλη που είναι εγγεγραμμένα σύμφωνα 

με τη διάταξη του Άρθρου 3, παράγραφος 1 του παρόντος μέχρι την ημέρα διεξαγωγής της 

Γ.Σ. και έχουν καταβάλει την οικογενειακή, ετήσια συνδρομή. Τη διενέργεια των εκλογών 

αναλαμβάνει τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, η οποία εκλέγεται από τη Γ.Σ. δια (ηλεκτρονικής) 

ανατάσεως της χειρός, αποτελείται από μέλη που δεν είναι υποψήφια για το Δ.Σ., 

προεδρεύοντος του μέλους που τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής εξέλεξαν. Η εφορευτική 

επιτροπή φροντίζει για όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τις αρχαιρεσίες και επιμελείται την 

ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας.  

3. Δικαίωμα υποψηφιότητας για το Δ.Σ. έχουν όλα τα τακτικά μέλη της Ένωσης, που έχουν 

καταβάλει την ετήσια, οικογενειακή συνδρομή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Άρθρα 4 και  5, 

παράγραφος 1 του παρόντος καταστατικού. Οι υποψήφιοι οφείλουν να δηλώσουν την 

υποψηφιότητά τους είτε στο Δ.Σ. πριν την έναρξη της Γ.Σ. είτε στο Προεδρείο της Γ.Σ., το 

αργότερο μέχρι τη στιγμή της εκλογής της Εφορευτικής Επιτροπής. 
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4. Το ψηφοδέλτιο είναι ενιαίο για όλους τους υποψηφίους για εκλογή στο Δ.Σ.. Τα ονόματα των 

υποψηφίων εκπροσώπων κάθε βαθμίδας (Νηπιαγωγείου-Δημοτικού και Γυμνασίου) 

καταχωρίζονται χωριστά με αλφαβητική σειρά. 

5. Οι γονείς που είναι τακτικά μέλη της Ένωσης και έχουν καταβάλει την ετήσια, οικογενειακή 

συνδρομή έχουν μία ψήφο ο καθένας, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παιδιών τους που 

φοιτούν στο σχολείο. 

6. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα μέχρι έξι (6) συνολικά σταυρούς προτίμησης για το Δ.Σ. (μέχρι 3 για 

το Νηπιαγωγείο-Δημοτικό και μέχρι 3 για το Γυμνάσιο)  

7. Η Εφορευτική Επιτροπή, μετά το πέρας της ψηφοφορίας, προβαίνει στην καταμέτρηση των 

ψηφοδελτίων και του αριθμού των ψήφων ανά υποψήφιο, συντάσσει αναλυτική έκθεση και 

ανακοινώνει στη Γ.Σ. τα αποτελέσματα, τα οποία και καταχωρίζονται στα πρακτικά. Τα μέλη 

και οι υποψήφιοι μπορούν να παρευρίσκονται κατά την καταμέτρηση ως παρατηρητές. 

8. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται κατά σειρά σταυρών προτιμήσεως, με ελάχιστη εκλογή δύο (2) 

υποψηφίων για το Νηπιαγωγείο-Δημοτικό και δύο (2) υποψηφίων για το Γυμνάσιο. Τα μέλη 

του Δ.Σ. που δεν είναι εκλεγμένοι εκπρόσωποι τάξεων δεν μπορούν να είναι περισσότερα 

από τρία (3).  

9. Το νέο Δ.Σ. συνέρχεται σε σώμα εντός δέκα ημερών με πρωτοβουλία του μέλους που έλαβε 

τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Μέχρι τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ., το 

απερχόμενο Δ.Σ. εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του.  

 

Άρθρο 11ο  

Αρμοδιότητες του Δ.Σ. της Ένωσης  

1. Το Δ.Σ. της Ένωσης είναι το εκλεγμένο όργανο που έχει ως γενική αποστολή να διαχειρίζεται 

τις τρέχουσες υποθέσεις, να διευκολύνει και να δρομολογεί τις ενέργειες για την επίτευξη των 

στόχων της Ένωσης, όπως ορίζονται στο Άρθρο 2 του παρόντος Καταστατικού. 
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2. Στο πλαίσιο αυτό το Δ.Σ. μεριμνά ιδιαίτερα με σκοπό:  

1. Να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις διαλόγου και συνεργασίας όλων των παραγόντων 

εντός του ελληνόφωνου τμήματος . 

2. Να διαχέει με κάθε πρόσφορο τρόπο όλες τις σχετικές αποφάσεις, πληροφορίες και υλικό 

στους γονείς και τα λοιπά μέλη της σχολικής κοινότητας  

3. Να συμβάλλει στην πληρέστερη δυνατή ενημέρωση των γονέων και των εκπροσώπων 

σχετικά με του ρόλους και τις αρμοδιότητες της ΑΡΕΕΕ, της Ένωσης γονέων του 

ελληνόφωνου τμήματος και των οργάνων τους. 

4.  Να αναλαμβάνει ή να υποστηρίζει τη διοργάνωση δραστηριοτήτων, συνεργασιών και 

εκδηλώσεων με στόχο να ενισχύσει τη γνώση, τις δεξιότητες, το συλλογικό πνεύμα των 

μαθητών και την επαφή τους με την κοινωνία. 

5. Να εξασφαλίζει τη συστηματική συνεργασία και επικοινωνία με τη Συνέλευση των 

Εκπροσώπων, ενισχύοντας την εσωτερική διαβούλευση των γονέων των τάξεων αλλά και 

τον τακτικό απολογισμό. 

6.  Να διαμορφώνει τον προγραμματισμό και την υλοποίηση των αποτελεσμάτων των 

επαφών με τους εκπαιδευτικούς, τους εθνικούς επιθεωρητές και κάθε αρμόδια Αρχή.  

3. Για θέματα που δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες άλλων οργάνων της Ένωσης σύμφωνα με το 

παρόν καταστατικό, το Δ.Σ. της Ένωσης εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί το ελληνόφωνο τμήμα 

και να ενημερώνει σχετικά τους γονείς μέσω των εκπροσώπων.   

Άρθρο 12ο  

Αρχές της λειτουργίας του Δ.Σ. 

1. Βασικές αρχές της λειτουργίας του Δ.Σ. είναι: 

α. Η δεσμευτικότητα των αποφάσεων του Δ.Σ.: για την Ένωση αλλά και για κάθε μέλος 

του Δ.Σ. χωριστά. 
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β. Η διαφάνεια: κάθε απόφαση που λαμβάνεται από το Δ.Σ. κοινοποιείται όσο ευρύτερα 

γίνεται μέσω ανάρτησης στην ιστοσελίδα, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που το Δ.Σ. 

αποφασίζει διαφορετικά. Επίσης το ΔΣ ενημερώνει σε εύλογο χρόνο τους γονείς, είτε 

απευθείας, είτε μέσω των εκπροσώπων, για πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει κατά την 

διαχείριση θεμάτων του ελληνόφωνου τμήματος, καθώς και για τα αποτελέσματά τους. 

γ. Η συλλογικότητα: Το Δ.Σ. έχει συλλογική ευθύνη για κάθε δραστηριότητα που έχει 

εγκρίνει και ενημερώνεται σε κάθε συνεδρία από το μέλος, που είναι υπεύθυνο για την εν 

λόγω δραστηριότητα. 

2. Τα μέλη του Δ.Σ. έχουν υποχρέωση να είναι τακτικά μέλη της Ένωσης και να καταβάλλουν 

την ετήσια, οικονομική εισφορά. Επίσης, υποχρεούνται να συμμετέχουν ενεργά στις 

συνεδριάσεις του Δ.Σ., καθώς και στις κοινές εκδηλώσεις του ελληνόφωνου τμήματος. 

Σέβονται τις αποφάσεις του και ενεργούν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Μέλη του Δ.Σ. 

που δε συμμετέχουν, χωρίς δικαιολογημένο λόγο και προηγούμενη γνωστοποίησή του, σε 

τέσσερις (4) συνεχείς συνεδριάσεις του Δ.Σ. τεκμαίρεται ότι έχουν παραιτηθεί σιωπηρά από 

την εκλογή τους στο Δ.Σ.. Η ανωτέρω σιωπηρή παραίτηση επικυρώνονται με απόφαση του 

Δ.Σ. που καταχωρείται στα πρακτικά της επόμενης συνεδρίασής του. 

3. Το Δ.Σ. δύναται να εγκρίνει το δικό του εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας, καθώς και τους 

κανονισμούς για την λειτουργία των μέσων επικοινωνίας που διαχειρίζεται η Ένωση 

4. Το Δ.Σ. δύναται να συγκροτεί ομάδες εργασίας και ορίζει το σκοπό και τα καθήκοντά τους. 

Στις ομάδες εργασίας μπορούν να συμμετέχουν ενεργά τα μέλη της Ένωσης. Οι ομάδες 

εργασίας επανακαθορίζονται μετά από κάθε συγκρότηση νέου Δ.Σ.. 

Άρθρο 13ο  

Κατανομή καθηκόντων μεταξύ των μελών του Δ.Σ. 

1. Το Δ.Σ. αποτελείται κατ’ ανώτατο όριο από 11 τακτικά μέλη (μέχρι 7 εκλεγμένα μέλη από τη 

Γ.Σ. και μέχρι 4 από τη Συνέλευση των εκπροσώπων), όπως ορίζεται στα Άρθρα 10, 

παράγραφος§8, 15, παράγραφος 2 και 16 του παρόντος Καταστατικού.  
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2. Κατά την πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. μετά τις αρχαιρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 10, 

παράγραφος 9 του παρόντος καταστατικού, το Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει τα μέλη 

που αναλαμβάνουν τις θέσεις και αρμοδιότητες που προβλέπονται στο παρόν Άρθρο. Οι 

εκλογές διεξάγονται με μυστική ψηφοφορία, εκτός εάν το Δ.Σ. αποφασίσει υπέρ φανερής 

ψηφοφορίας στην περίπτωση που υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος για μία θέση.  

3. Με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων του παρόντος Καταστατικού, η σύνθεση του Δ.Σ. και οι 

αρμοδιότητες των μελών του έχουν ως εξής: 

α. Ο Πρόεδρος αναλαμβάνει το γενικό σχεδιασμό της δραστηριότητας της Ένωσης και το 

συντονισμό της λειτουργίας του Δ.Σ. με σύγκληση τακτικών και έκτακτων συνεδριάσεών 

του. Είναι υπεύθυνος για τη συστηματική εκπροσώπηση του ελληνόφωνου τμήματος στη 

διεύθυνση του Σχολείου και στις εθνικές Αρχές στην βάση καταλόγου πάγιων αιτημάτων  

σύμφωνα με το Άρθρο 15, παράγραφος 4 του παρόντος καταστατικού, ενώ αναλαμβάνει 

δράση άμεσα σε περίπτωση έκτακτων θεμάτων. Δεσμεύει την Ένωση για κάθε έννομη 

σχέση υλοποιώντας τις σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ.. Ο Πρόεδρος ενημερώνει με κάθε 

πρόσφορο τρόπο το Δ.Σ. και τη Γ.Σ. για τη δράση που αναπτύχθηκε μετά την προηγούμενη 

συνεδρίαση του οργάνου. Σε περίπτωση κωλύματος, ο Πρόεδρος μπορεί να αναθέσει τις 

αρμοδιότητές του σε έναν ή και τους δύο Αντιπροέδρους ή σε περίπτωση κωλύματος και 

αυτών σε άλλο μέλος του Δ.Σ., ύστερα από σχετική απόφαση του Δ.Σ..  

β. Οι Αντιπρόεδροι Νηπιαγωγείου-Δημοτικού και Γυμνασίου είναι κυρίως οι  γενικοί  

συντονιστές για την επιμέρους δραστηριότητα των δύο βαθμίδων - Τμημάτων, 

συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας με τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς για 

εκπαιδευτικά ζητήματα (λχ. πρόγραμμα σπουδών, συνεργασία με την ΑΡΕΕΕ), καθώς και 

της διοργάνωσης δράσεων και εκδηλώσεων κάθε βαθμίδας. Οι Αντιπρόεδροι συγκαλούν 

τις συνεδριάσεις των Τμημάτων της Συνέλευσης των εκπροσώπων της αντίστοιχης 

βαθμίδας. Σε περίπτωση κωλύματος, οι Αντιπρόεδροι μπορούν να αναθέσουν τις 

αρμοδιότητές τους στον Πρόεδρο ή σε άλλο μέλος του Δ.Σ., ύστερα από σχετική απόφαση 

του Δ.Σ..  
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Για τις θέσεις των Αντιπροέδρων Νηπιαγωγείου-Δημοτικού και Γυμνασίου, το Δ.Σ. εκλέγει 

έναν από τα δύο αιρετούς Εκπροσώπους του ελληνόφωνου τμήματος στο διοικητικό 

συμβούλιο της ΑΡΕΕΕ και στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της αντίστοιχης βαθμίδας, εφόσον 

είναι τακτικά μέλη του Δ.Σ. σύμφωνα με το Άρθρο 15, παράγραφος 2. Στην αντίθετη 

περίπτωση, η θέση του Αντιπροέδρου θα πληρωθεί με απόφαση του Δ.Σ. από άλλο τακτικό 

μέλος εκλεγμένο από τη Γ.Σ..  

γ. Ο Γραμματέας επιμελείται της σύνταξης των πρακτικών όλων των συνεδριάσεων του Δ.Σ. 

και την αποστολή τους μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Ένωσης, καθώς και την 

αποστολή εγγράφων που συντάσσονται από άλλα μέλη του Δ.Σ.. Εκτελεί επίσης 

γραμματειακά καθήκοντα σε άλλες συνεδριάσεις, εφόσον δεν έχει οριστεί διαφορετικά. Ο 

Γραμματέας τηρεί το μητρώο μελών, καθώς και το αρχείο εγγράφων του Δ.Σ.. Συνεργάζεται 

στενά με τον υπεύθυνο επικοινωνίας για θέματα της αρμοδιότητάς του. Ο αναπληρωτής 

Γραμματέας αναπληρώνει και βοηθά το Γραμματέα στα καθήκοντά του.  

δ. Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για την καθημερινή διαχείριση των οικονομικών της Ένωσης 

και ενημερώνει τακτικά το Δ.Σ.. Τηρεί πλήρες αρχείο των εσόδων-εξόδων, καθώς και τα 

ταμειακά βιβλία και αποδεικτικά στοιχεία δαπανών και εσόδων. Ο ταμίας φροντίζει για την 

είσπραξη της οικονομικής συνδρομής των μελών ή άλλων εισφορών (για παράδειγμα από 

τα επιμέρους ταμεία των τάξεων), όπως αυτές αποφασιστούν από το Δ.Σ.. 

ε. Ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας αναλαμβάνει κατά κύριο λόγο την ευθύνη διαχείρισης της 

λίστας επικοινωνίας με τα μέλη και τους εκπροσώπους των τάξεων, την πλατφόρμα 

επικοινωνίας μεταξύ των εκπροσώπων, την ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

(facebook κλπ) που χρησιμοποιεί η Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό αναλαμβάνει τη συστηματική  

επικαιροποίηση των στοιχείων των μελών κάθε λίστας επικοινωνίας, καθώς και την 

κατάρτιση κανόνων λειτουργίας για όλα τα μέσα επικοινωνίας της Ένωσης. Ο Υπεύθυνος 

επικοινωνίας μπορεί να συνεπικουρείται από άλλο μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης. 

στ. Ο Υπεύθυνος Εκδηλώσεων αναλαμβάνει το συντονισμό και την διοργάνωση των 

εκδηλώσεων του ελληνόφωνου τμήματος που εγκρίθηκαν από το ΔΣ. Στο πλαίσιο αυτό, 
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συνεργάζεται απευθείας με τους εκπαιδευτικούς για όσες εκδηλώσεις έχουν εγκριθεί από 

αυτούς και  απευθύνονται σε μαθητές εντασσόμενες  στο σχολικό πρόγραμμα. Είναι 

υπεύθυνος επίσης για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος λοιπών εκδηλώσεων, 

κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης στους γονείς, και συνεργάζεται με τους εκπροσώπους των 

τάξεων και τους ενδιαφερόμενους γονείς για την εκτέλεση των σχετικών δραστηριοτήτων. 

Ο Υπεύθυνος Εκδηλώσεων είναι ακόμη σε ανοικτή επικοινωνία με τη διοίκηση του σχολείου 

και τους εκπαιδευτικούς για κάθε διαδικαστικού χαρακτήρα έγκριση που απαιτείται για τη 

διοργάνωση των εκδηλώσεων εντός ή εκτός του Σχολείου.  

4. Πέραν των ανωτέρω αρμοδιοτήτων το ΔΣ δύναται να ορίσει επιπλέον 

αρμοδιότητες των μελών του με σχετική απόφασή του.  

5. Οι θέσεις του Προέδρου, των δύο Αντιπροέδρων και του Υπεύθυνου Επικοινωνίας 

μπορούν να πληρωθούν μόνο από εκπροσώπους τάξεων που είτε εκλέγονται απευθείας 

από τη Γ.Σ. είτε ορίζονται από τη Συνέλευση των Εκπροσώπων. Την ιδιότητα αυτή πρέπει 

να έχουν και όσα μέλη του Δ.Σ. αναλαμβάνουν προσωρινά αρμοδιότητες Προέδρου ή 

Αντιπροέδρου ή Υπεύθυνου Επικοινωνίας. 

 

Άρθρο 14ο  
 

Βιβλία και Στοιχεία - Αρχεία 
 

Η Ένωση τηρεί  – με ευθύνη του Γραμματέα και του Ταμία αντίστοιχα - τα ακόλουθα (ηλεκτρονικά 

ή φυσικά) βιβλία και στοιχεία καθώς και αρχεία: 

1. Πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ. 

2. Πρακτικών συνεδριάσεων και παρουσίας μελών των τακτικών ή 

εκτάκτων Γ.Σ.  

3. Πρακτικών  Συνελεύσεων εκπροσώπων  

4. Μητρώου μελών 
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5. Αρχείο ταμείου και στοιχείων λογιστικής παρακολούθησης, στο οποίο καταχωρίζονται με 

χρονολογική σειρά και με λογιστική τάξη, όλα τα έσοδα και έξοδα του ταμείου της Ένωσης  που 

πραγματοποιούνται στην διάρκεια της χρήσης. 

6. Στελέχη αριθμημένων διπλοτύπων αποδείξεων πληρωμής θεωρημένα από τον Πρόεδρο και 

τον Ταμία του Δ.Σ. 

 

Το Δ.Σ. μπορεί να αποφασίζει την ακριβή μορφή των τηρούμενων βιβλίων και στοιχείων καθώς 

και τους κανόνες αρχειοθέτησής τους. Μπορεί ακόμη να αποφασίζει την τήρηση και άλλων 

κατηγοριών βιβλίων και στοιχείων, τα οποία κρίνει ότι είναι απαραίτητα για την παρακολούθηση 

της διαχείρισης και της υλοποίησης των σκοπών της Ένωσης.   

 

Μετά την παρέλευση πενταετίας, μπορεί με απόφαση του Δ.Σ. να καταστρέφονται τα βιβλία και 

στοιχεία – εκτός του αρχείου – των πιο πάνω χρήσεων, αφού προηγουμένως έχει υπάρξει 

απαλλαγή κάθε ευθύνης του Δ.Σ. για τις χρήσεις αυτές με απόφαση των σχετικών Γ.Σ.. 

Άρθρο 15ο  

Συνέλευση των Εκπροσώπων 

Συγκρότηση - Σκοπός - Αρμοδιότητες 

1. Τη Συνέλευση των Εκπροσώπων συγκροτεί το σύνολο των εκλεγμένων, στην αρχή κάθε 

σχολικής χρονιάς, εκπροσώπων τάξεων του ελληνόφωνου τμήματος (Νηπιαγωγείου – 

Δημοτικού και Γυμνασίου), οι οποίοι εκλέγονται σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό της 

ΑΡΕΕΕ.  ανεξαρτήτως της ιδιότητας τους ως μελών ή μη της Ένωσης 

2. Η Συνέλευση των Εκπροσώπων είναι αρμόδια για την εκλογή των τεσσάρων αιρετών 

Εκπροσώπων του ελληνόφωνου τμήματος, αφενός στα Εκπαιδευτικά Συμβούλια 

Νηπιαγωγείου-Δημοτικού και Γυμνασίου (δύο, ένας για το Δημοτικό και ένας για το Γυμνάσιο) 

και αφετέρου στο διοικητικό συμβούλιο της ΑΡΕΕΕ (δύο, ένας για το Δημοτικό και ένας για το 

Γυμνάσιο). Με την εκλογή τους, οι τέσσερις αιρετοί Εκπρόσωποι καταλαμβάνουν αυτοδικαίως 

και θέσεις τακτικών μελών στο Δ.Σ. της Ένωσης, εκτός και αν με δήλωσή τους αποποιηθούν 

την ιδιότητα αυτή.   
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3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που αφορούν τις αρμοδιότητες της Γ.Σ., και του Δ.Σ., η 

Συνέλευση των Εκπροσώπων δύναται να εξετάζει ζητήματα που άπτονται του στρατηγικού 

προγραμματισμού της Ένωσης, καθώς και να διαμορφώνει θέσεις για άλλα θέματα ευρύτερου 

ενδιαφέροντος του ελληνόφωνου τμήματος που αφορούν, είτε την εν γένει οργάνωση και 

λειτουργία του σχολείου, είτε το σύνολο του ελληνόφωνου τμήματος.   

4. Η Συνέλευση των Εκπροσώπων παρέχει θέσεις για θέματα αρμοδιότητας του Εκπαιδευτικού 

Συμβουλίου και της ΑΡΕΕΕ, που χρήζουν της τοποθέτησης του ελληνόφωνου τμήματος. Τις 

θέσεις αυτές θα μεταφέρουν αντίστοιχα στα αρμόδια όργανα οι αιρετοί Εκπρόσωποι της 

παραγράφου 2. 

5. Η Συνέλευση των Εκπροσώπων είναι αρμόδια για την έγκριση καταλόγου των παγίων 

αιτημάτων του ελληνόφωνου τμήματος προς τις εθνικές Αρχές, καθώς και τους εθνικούς 

επιθεωρητές. Η έγκριση ή επικαιροποίηση  του καταλόγου θα γίνεται, κατόπιν διαβούλευσης, 

κατά την πρώτη συνεδρίαση της Συνέλευσης των Εκπροσώπων σε ολομέλεια κάθε σχολικής 

χρονιάς, μετά από πρόταση του Δ.Σ. της Ένωσης.  

6. Η Συνέλευση των Εκπροσώπων δύναται να συνέρχεται είτε σε Ολομέλεια για θέματα 

ευρύτερου ενδιαφέροντος είτε σε δύο Τμήματα, ένα για το Νηπιαγωγείο-Δημοτικό και ένα για 

το Γυμνάσιο. Τα Τμήματα είναι αρμόδια για τα θέματα που αφορούν αποκλειστικά το χώρο 

ευθύνης τους. Στην αρμοδιότητα των επιμέρους Τμημάτων υπάγεται και η διενέργεια 

αρχαιρεσιών της παραγράφου 2.  

Άρθρο 16ο  

Σύγκληση και λειτουργία της Συνέλευσης των Εκπροσώπων 

1. Η Συνέλευση των Εκπροσώπων συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση κατά κανόνα το μήνα 

Νοέμβριο, μετά την ολοκλήρωση της ανάδειξης των νέων εκπροσώπων σε όλα τα τμήματα 

όλων των επιπέδων σπουδών. Η Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει από κοινού με τη Γ.Σ. της 

Ένωσης, ειδικά για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των αιρετών 
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εκπροσώπων του ελληνόφωνου τμήματος του Άρθρου 15, παράγραφος 2 από τα επιμέρους 

Τμήματα της Συνέλευσης των Εκπροσώπων. 

2. Την Ολομέλεια της Συνέλευσης συγκαλεί ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ένωσης, ενώ τις 

συνεδριάσεις των επιμέρους Τμημάτων συγκαλούν αντίστοιχα οι Αντιπρόεδροι 

Νηπιαγωγείου-Δημοτικού και Γυμνασίου της Ένωσης, οι οποίοι εισηγούνται τα επιμέρους 

σημεία. Καθήκοντα προεδρεύοντος ασκεί για την Ολομέλεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ένωσης 

και για τα επιμέρους Τμήματα οι αντίστοιχοι Αντιπρόεδροι, ενώ, σε περίπτωση κωλύματος 

αυτών, ένας εκπρόσωπος που εκλέγεται από τη Συνέλευση των εκπροσώπων. Η σύγκληση 

των Τμημάτων της Συνέλευσης των εκπροσώπων για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών για 

τους αιρετούς Εκπροσώπους του Άρθρου 15, παράγραφος 2, εφόσον διεξάγεται από κοινού 

με την τακτική Γ.Σ. της Ένωσης, γίνεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.. 

3. Για την απαρτία των συνεδριάσεων της Ολομέλειας ή των Τμημάτων απαιτείται η 

εκπροσώπηση τουλάχιστον του 50% των αντίστοιχων τάξεων.. Οι εκπρόσωποι δεν είναι 

απαραίτητο να είναι μέλη της Ένωσης, προκειμένου να συμμετέχουν ενεργά και να ασκούν 

το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις Συνελεύσεις αυτές. Για τον υπολογισμό της απαρτίας 

συνυπολογίζεται ο αριθμός των εκπροσώπων που εκπροσωπούνται στην άσκηση των 

δικαιωμάτων τους από έγκυρο πληρεξούσιο. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία, η συνεδρίαση 

επαναλαμβάνεται εντός 15 ημερών οπότε τα εν λόγω όργανα θεωρείται ότι βρίσκονται σε 

απαρτία όσα μέλη και αν είναι παρόντα. 

4. Η Συνέλευση των Εκπροσώπων συνέρχεται  σε Ολομέλεια κατά κανόνα  σε δύο ακόμη 

συνεδριάσεις πριν την τακτική Γενική Συνέλευση της ΑΡΕΕΕ καθώς και σε έκτακτη 

συνεδρίαση με απόφαση του Δ.Σ. ή όταν το ζητήσουν τουλάχιστον 20 εκπρόσωποι για τη 

σύγκληση της Ολομέλειας με πρότασή τους προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ.. Η συνεδρίαση αυτή 

συνέρχεται εντός 15 ημερών σε χρόνο και τόπο που ορίζεται από το Δ.Σ.. Σε περίπτωση 

καθυστέρησης στη σύγκληση της ολομέλειας, οι αιτούντες εκπρόσωποι επανέρχονται με νέο 

αίτημα προς το Δ.Σ., το οποίο επέχει θέση πρόσκλησης για την πραγματοποίηση της 

συνάντησης στο χρόνο και τόπο που ορίζεται σχετικά. 
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5. Η Συνέλευση των Εκπροσώπων συνέρχεται σε Τμήματα κατά κανόνα σε τέσσερις τακτικές 

συνεδριάσεις ετησίως, μία πριν από κάθε συνεδρίαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της 

αντίστοιχης βαθμίδας, καθώς και σε έκτακτη συνεδρίαση με απόφαση του Δ.Σ. ή όταν το 

ζητήσουν τουλάχιστον 10 εκπρόσωποι για τη σύγκληση του αντίστοιχου Τμήματος με 

πρότασή τους προς τον αρμόδιο Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 για 

τη σύγκληση της έκτακτης συνεδρίασης ισχύουν κατ’ αναλογία.   

6.  Οι λοιπές αποφάσεις της Συνέλευσης των Εκπροσώπων, εκτός από τις αρχαιρεσίες για την 

ανάδειξη των αιρετών Εκπροσώπων, λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και με ευθύνη του 

προεδρεύοντος κοινοποιούνται στο Δ.Σ. της Ένωσης. Η ψηφοφορία είναι κατά κανόνα 

φανερή, εκτός αν ένας τουλάχιστον εκπρόσωπος ζητήσει μυστική ψηφοφορία. Σε περίπτωση 

ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία. Οι αποφάσεις των Τμημάτων (Νηπιαγωγείου-

Δημοτικού και Γυμνασίου) είναι δεσμευτικές για τους εκπροσώπους των τάξεων της 

αντίστοιχης βαθμίδας και οι αποφάσεις της Ολομέλειας είναι δεσμευτικές και για το σύνολο 

των εκπροσώπων των δύο Τμημάτων. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των Εκπροσώπων για 

θέματα της αρμοδιότητάς της, οι οποίες λαμβάνονται με ψηφοφορία κατόπιν προηγούμενης 

διαβούλευσης με τους γονείς, είναι δεσμευτικές για το Δ.Σ. της Ένωσης καθώς και για τους 

εκπροσώπους του ελληνόφωνου τμήματος στα όργανα του σχολείου και της ΑΡΕΕΕ.  

7. Η Συνέλευση των Εκπροσώπων δύναται να λαμβάνει επιμέρους αποφάσεις για πρακτικά 

θέματα των συνεδριάσεων (π.χ. θέματα σύνταξης εγγράφων ή πρακτικών), 

συμπληρωματικών των προβλέψεων του παρόντος Καταστατικού.  

8. Στις συνεδριάσεις της Συνέλευσης των Εκπροσώπων μπορούν να παίρνουν μέρος, κατόπιν 

προσκλήσεως από τον προεδρεύοντα, και μέλη της Ένωσης ή άλλοι γονείς που δεν έχουν 

την ιδιότητα του εκπροσώπου. Τα μέλη αυτά δεν συνυπολογίζονται για την απαρτία, ούτε 

παίρνουν μέρος στην ψηφοφορία. 

9. Οι συνεδριάσεις της Συνέλευσης των Εκπροσώπων (Ολομέλειας ή Τμημάτων) δύνανται να 

διεξαχθούν, εν όλω ή εν μέρει, μέσω τηλεδιάσκεψης. 
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Άρθρο 17 ο 

Αρχαιρεσίες για την εκλογή των αιρετών Εκπροσώπων στα Εκπαιδευτικά 
Συμβούλια και το διοικητικό συμβούλιο της ΑΡΕΕΕ 

1. Η Συνέλευση των Εκπροσώπων εκλέγει καταρχάς τους αιρετούς Εκπροσώπους του 

ελληνόφωνου τμήματος, όπως αυτά αναφέρονται στο Άρθρο 15, παράγραφος2.  

2. Οι εκπρόσωποι κάθε Τμήματος (Νηπιαγωγείου-Δημοτικού και Γυμνασίου) ψηφίζουν έναν 

υποψήφιο της αντίστοιχης βαθμίδας για το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο (Νηπιαγωγείο-

Δημοτικό ή Γυμνάσιο) και έναν υποψήφιο για το διοικητικό συμβούλιο της ΑΡΕΕΕ 

(Δημοτικό ή Γυμνάσιο). Οι εκπρόσωποι του νηπιαγωγείου συμμετέχουν στις αρχαιρεσίες 

για την ανάδειξη του αιρετού μέλους του ελληνόφωνου τμήματος (για το Δημοτικό) στο 

διοικητικό συμβούλιο της ΑΡΕΕΕ. Οι μη εκλεγέντες εκπρόσωποι στα όργανα αυτά 

κατατάσσονται ως αναπληρωματικοί με τη σειρά των ψήφων που έλαβαν στις σχετικές 

αρχαιρεσίες. 

3. Οι αιρετοί Εκπρόσωποι του ελληνόφωνου τμήματος του Άρθρου 15, παράγραφος2 

εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η Συνέλευση, και με 

απλή πλειοψηφία. Οι εκπρόσωποι δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα της ψήφου και δια 

εξουσιοδότησης, την οποία χορηγούν σε άλλο εκπρόσωπο. Ο εξουσιοδοτούμενος 

εκπρόσωπος δύναται να λάβει μία (1) εξουσιοδότηση. 

4. Η θητεία των αιρετών Εκπροσώπων του ελληνόφωνου τμήματος του Άρθρου 15, 

παράγραφος2 είναι ετήσια και διαρκεί μέχρι την διενέργεια των επόμενων αρχαιρεσιών 

από τη Συνέλευση των εκπροσώπων, ακόμη και στην περίπτωση που παύουν να είναι 

εκπρόσωποι της αντίστοιχης βαθμίδας (Νηπιαγωγείο-Δημοτικό / Γυμνάσιο). Σε 

περίπτωση κωλύματος ή παραίτησης των αιρετών Εκπροσώπων σε Εκπαιδευτικά 

Συμβούλια ή το διοικητικό συμβούλιο της ΑΡΕΕΕ, τη θέση αναλαμβάνει το πρώτο 

αναπληρωματικό αιρετό μέλος, εφόσον έχει λάβει τουλάχιστον 10% των έγκυρων ψήφων 

στις σχετικές αρχαιρεσίες. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Ένωσης 
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για την αντίστοιχη βαθμίδα αναλαμβάνει την προκήρυξη νέων εκλογών από το αρμόδιο 

Τμήμα.  

Άρθρο 18ο 

Σφραγίδα και λογότυπο της Ένωσης 

 
Η Ένωση έχει δική της σφραγίδα που φέρει μέσα σε (κυκλικό ή παραλληλόγραμμο περιθώριο) με 

κεφαλαία γράμματα την επωνυμία της «ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΙΙΙ» . Στο 

κέντρο φέρει το λογότυπο της Ένωσης. 

 

Όλα τα έγγραφα και πρακτικά της Ένωσης είναι έγκυρα, εφόσον φέρουν την σφραγίδα της 

Ένωσης και τις προβλεπόμενες υπογραφές. 

Άρθρο 19ο  

Τροποποίηση του καταστατικού 

Γ.Σ. για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού δύναται να συγκληθεί, είτε εάν το 

αποφασίσει η τακτική Γ.Σ. της Ένωσης, είτε εάν το αποφασίσει ομόφωνα το Δ.Σ. της Ένωσης, 

είτε εάν το ζητήσουν εγγράφως το 1/4 του συνόλου των τακτικών μελών.. Για την απαρτία αυτής 

της Γ.Σ. απαιτείται η παρουσία του 20%+1 των τακτικών μελών.. Η απόφαση λαμβάνεται κατ’ 

απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. 

 

Άρθρο 20ο  

Διάλυση - Εκκαθάριση 

1. Εάν κατά τη Γ.Σ. αρχαιρεσιών διαπιστωθεί ότι δεν είναι δυνατή η εκλογή Δ.Σ., ο Πρόεδρός της 

καλεί εκ νέου τακτική Γ.Σ. αρχαιρεσιών, σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος 

Καταστατικού. Εάν και πάλι δεν καταστεί δυνατή η εκλογή Δ.Σ., αποτελούμενου από τρία (3) 
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τουλάχιστον μέλη, τότε ο Πρόεδρος της Γ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει εντός μηνός έκτακτη 

Γ.Σ. με το ερώτημα της διαλύσεως της Ένωσης. Στην έκτακτη αυτή Γ.Σ. η απόφαση 

λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών. 

2. Σε περίπτωση διάλυσης της Ένωσης, η Γ.Σ. ή οι υπό αυτή διορισμένοι εκκαθαριστές 

αποφασίζουν για την τύχη του ταμείου, το οποίο, σε κάθε περίπτωση, διατίθεται υποχρεωτικά 

υπέρ κοινωφελών σκοπών ελληνικού ενδιαφέροντος. 

      Άρθρο 21ο  

Τελικές διατάξεις 

1. Η έννοια "γονέας" στο παρόν καταστατικό περιλαμβάνει και τους κηδεμόνες των μαθητών.  

2. Τα όργανα της Ένωσης μπορούν να υιοθετούν, όπου αυτό είναι αναγκαίο, εσωτερικούς 

κανόνες λειτουργίας, ιδίως σε σχέση με τα μέσα επικοινωνίας. 

3. Το καταστατικό αυτό μπορεί να μεταφρασθεί στη γαλλική γλώσσα σε μεταγενέστερο χρόνο, 

εφόσον αυτό κριθεί επιβεβλημένο για τις συναλλακτικές σχέσεις της Ένωσης.  

4. Το καταστατικό τίθεται σε ισχύ από την έγκρισή του από τη Γ.Σ.. Αναρτάται στην ιστοσελίδα 

της Ένωσης, χωρίς να απαιτούνται άλλες πράξεις δημοσίευσης.        

 

 


