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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ  
ΤΟΥ ΓΑΛΛΟ-ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

 
Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο 

 
 
ΑΡΘΡΟ 1 – ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
 
1.1 Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό την επωνυμία:  

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ 

ΤΟΥ ΓΑΛΛΟ-ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

εν τοις εφεξής καλούμενο ως ο “Σύνδεσμος”.  
 

1.2 Ο Σύνδεσμος αποτελεί νομικό πρόσωπο, διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος 
καταστατικού και της σχετικής νομοθεσίας. 

 
 

 

ΑΡΘΡΟ 2 – ΕΡΜΗΝΕΙΑ 
 
Στο παρόν Καταστατικό, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια: 
 
«Σχολείο» σημαίνει το Γαλλο-Κυπριακό Σχολείο της Λευκωσίας.  
  
«Γονέας» σημαίνει τον πατέρα, τη μητέρα ή τον κηδεμόνα του μαθητή. 
 
«Κηδεμόνας» σημαίνει το πρόσωπο το οποίο έχει διοριστεί ως κηδεμόνας μαθητή με βάση 
τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας. 
 
«Μαθητής» σημαίνει μαθητή/μαθήτρια που είναι γραμμένος/η στο μαθητολόγιο του 
σχολείου. 
 
 «Καθηγητής» σημαίνει μέλος του διδακτικού προσωπικού του σχολείου με ολική ή μερική 
απασχόληση. 
 
«Διευθυντής» σημαίνει το άτομο το οποίο διορίζεται από την Γαλλική Κυβέρνηση κι έχει την 
ακαδημαϊκή και διοικητική ευθύνη του σχολείου. 
 
«Δικαστήριο» σημαίνει το αρμόδιο επαρχιακό δικαστήριο εντός του ορίου της της τοπικής 
αρμοδιότητας του οποίου βρίσκεται η έδρα του Συνδέσμου. 
 
«Έφορος» σημαίνει τον Έπαρχο της οικείας Επαρχίας, ο οποίος δυνάμει των διατάξεων του 
Νόμου είναι υπεύθυνος για την εγγραφή και λειτουργία σωματείων, ιδρυμάτων και 
ομοσπονδιών ή/και ενώσεων που έχουν την έδρα τους στην Επαρχία του. 
 
«Νόμος» σημαίνει τον «περί Σωματείων και Ιδρυμάτων νόμου» του 2017. 
 
«Κανονισμοί» σημαίνει τους Κανονισμούς που εκδίδονται με βάση τον «περί Σωματείων και 
Ιδρυμάτων νόμο» του 2017. 
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«μη κερδοσκοπικό», σημαίνει το Σωματείο δεν δύναται να διανέμει οποιαδήποτε κέρδη, τα 
οποία δυνατόν να προκύψουν από τις δραστηριότητές του, στα μέλη, στους ιδρυτές, στη 
διοίκηση ή στους αξιωματούχους του, αλλά τα επενδύει ή τα χρησιμοποιεί για τη συνέχιση 
και επίτευξη των σκοπών του. 
 
«Σωματείο» σημαίνει οργανωμένο σύνολο αποτελούμενο από τουλάχιστον είκοσι 
πρόσωπα, με σκοπό την επίτευξη μη κερδοσκοπικού σκοπού και δεν περιλαμβάνει πολιτικά 
κόμματα ή συνδικαλιστικές οργανώσεις. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3 – ΕΔΡΑ 
 
3.1 Η Έδρα του Συνδέσμου βρίσκεται επί της οδού Κωνσταντίνου Καβάφη 20, 2121 

Λευκωσία. 
 

3.2 Σε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσης του υποστατικού ή/και των στοιχείων 
επικοινωνίας του Συνδέσμου, η Διαχειριστική Επιτροπή ή ο γραμματέας αυτής, 
γνωστοποιούν στον Έφορο τη νέα διεύθυνση ή/και τα νέα στοιχεία επικοινωνίας 
αμέσως μόλις επέλθει η αλλαγή. 
 

3.3 Ο Σύνδεσμος δύναται, με απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής εφόσον το κρίνει 
πρόσφορο και με επικύρωση της Γενικής Συνέλευσης, όπως ιδρύει παραρτήματά 
του. Τυχόν ίδρυση παραρτημάτων και η σχέση των παραρτημάτων με την έδρα του 
Συνδέσμου, θα ρυθμίζεται με ειδικό κανονισμό που θα εκδίδεται εκάστοτε από τη 
Διαχειριστική Επιτροπή. 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 
4.1 Ο Σύνδεσμος είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση και τη λειτουργία του Γαλλο-

Kυπριακού Σχολείου της Λευκωσίας. Το Σχολείο θα είναι κοσμικό και θα λειτουργεί 
τάξεις από την προδημοτική μέχρι την τελευταία τάξη του λυκείου 
συμπεριλαμβανομένων όλων των τάξεων του δημοτικού, του γυμνασίου και του 
λυκείου. Η γλώσσα διδασκαλίας θα είναι η Γαλλική, η Ελληνική και σε κάποιες 
περιπτώσεις η Αγγλική. Για το σκοπό αυτό, ο Σύνδεσμος θα συνάψει συμφωνία με 
τον Οργανισμό για την Γαλλική Εκπαίδευση στο Εξωτερικό (Agence pour 
l'enseignement français à l'étranger - AEFE). 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5 – ΣΦΡΑΓΙΔΑ 
 
5.1 Ο Σύνδεσμος φέρει επίσημη σφραγίδα στην οποία αναγράφεται η επωνυμία του και 

η οποία χρησιμοποιείται σε όλα τα επίσημα έγγραφα, τα οποία εκδίδει. 
 

5.2 Ο Σύνδεσμος φέρει δικό του έμβλημα. 
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ΑΡΘΡΟ 6 – ΣΚΟΠΟΙ 
 
6.1 Ο Σύνδεσμος είναι το ανώτατο συντονιστικό και καθοδηγητικό Σώμα των Μελών του. 

 
6.2 Ο Σύνδεσμος θα είναι μέλος της Ομοσπονδίας Γονέων Ιδιωτικών Σχολείων και θα 

αντιπροσωπεύεται σ’ αυτήν από αντίστοιχο αριθμό μελών, όπως ορίζει το 
καταστατικό της Ομοσπονδίας Γονέων Ιδιωτικών Σχολείων. Η Διαχειριστική 
Επιτροπή διορίζει τα μέλη, εκ των οποίων το ένα μέλος που θα είναι και ο 
εκπρόσωπος του Συνδέσμου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας. Νοείται 
ότι ένα από τα μέλη θα πρέπει να είναι απαραίτητα ένας εκ των αξιωματούχων της 
Διαχειριστική Επιτροπής. 

 
6.3 Οι σκοποί του Συνδέσμου είναι: 
 

(i) Η διοίκηση και διαχείριση του Σχολείου και άλλων οικονομικής φύσεως θεμάτων 
όπως εισπράξεις διδάκτρων, πληρωμών, προσλήψεις προσωπικού, κτλ.  
 

(ii) Η μόρφωση, καλλιέργεια, αρμονική παιδαγωγική διδασκαλία και αγωγή των 
μαθητών και μαθητριών του Σχολείου. 
 

(iii) Η ανάπτυξη του μορφωτικού και πνευματικού επιπέδου των μαθητών και 
μαθητριών του Σχολείου. 
 

(iv) Η διδασκαλία της Γαλλικής γλώσσας, του Γαλλικού πολιτισμού, κουλτούρας, 
ιστορίας, ηθών και εθίμων σύμφωνα με τα γαλλικά εκπαιδευτικά πρότυπα, στους 
μαθητές του Σχολείου. 
 

(v) Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, του πολιτισμού της χώρας στην οποία 
λειτουργεί το Σχολείο, κουλτούρας, ιστορίας, ηθών και εθίμων στους μαθητές και 
μαθήτριες του Σχολείου. 
 

(vi) Η καλλιέργεια της Γαλλο-Κυπριακής πνευματικής συνεργασίας και φιλίας. 
 

(vii) Η συγκέντρωση και διάθεση πόρων για την ομαλή λειτουργία του Σχολείου.  
 

(viii) Η συγκέντρωση και διάθεση πόρων για την πρόνοια και ευημερία των μαθητών και 
μαθητριών του Σχολείου. 
 

(ix) Η συμβολή στην ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των γονέων και κηδεμόνων των 
μαθητών και μαθητριών του Σχολείου, του διδακτικού προσωπικού του Σχολείου, 
ως επίσης της τοπικής αυτοδιοίκησης, της Γαλλικής Πρεσβείας καθώς και άλλων 
φορέων και αρχών της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
 

(x) Η προώθηση της εφαρμογής των προνοιών της σύμβασης συνεργασίας για 
πολιτιστικά θέματα μεταξύ Κύπρου και Γαλλίας. 
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ΑΡΘΡΟ 7 – ΜΕΣΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ 
 
7.1 Οι σκοποί του Συνδέσμου προωθούνται κυρίως με τις πιο κάτω αναφερόμενες 

δραστηριότητες καθώς και με κάθε άλλη νομικά επιτρεπτή δραστηριότητα που 
αποφασίζεται από τη Διαχειριστική Επιτροπή και την Γενική Συνέλευση του 
Συνδέσμου: 

 
(i) Τακτικές και έκτακτες συνελεύσεις και συσκέψεις των γονέων και κηδεμόνων των 

μαθητών και μαθητριών του Σχολείου. 
 

(ii) Την πρόσληψη και απασχόληση διδακτικού προσωπικού για την διδασκαλία, 
διαπαιδαγώγηση των μαθητών και μαθητριών του Σχολείου. 

 
(iii) Την πρόσληψη και απασχόληση διοικητικού και άλλου προσωπικού το οποίο είναι 

αναγκαίο για την λειτουργία του Σχολείου. 
 

(iv) Την πρόσληψη και απασχόληση προσωπικού για την υποβοήθηση του έργου του 
Συνδέσμου. 

 
(v) Την ίδρυση ταμείου για την εύρυθμη λειτουργία του Συνδέσμου και του Σχολείου 

και την εκπλήρωση των σκοπών του δυνάμει του παρόντος καταστατικού. 
 

(vi) Την ίδρυση ταμείου για οικονομική βοήθεια απόρων μαθητών του Σχολείου. 
 

(vii) Το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, σύναψη δανείων από Τράπεζες ή άλλους 
δανειοδοτικούς οργανισμούς. 
 

(viii) Την συνεχή συνεργασία και επικοινωνία με το Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας και την 
Γαλλική Πρεσβεία και τον Οργανισμό για την Γαλλική Εκπαίδευση στο Εξωτερικό 
(AEFE). 

 
(ix) Την συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής 

Δημοκρατίας, τις διάφορες Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κρατικούς, 
Ημικρατικούς ή Ιδιωτικούς Οργανισμούς για την επίτευξη των σκοπών και 
αρμοδιοτήτων του Συνδέσμου. 

 
(x) Την διοργάνωση διαλέξεων και εκδηλώσεων. 

 
(xi) Την έκδοση, εκτύπωση και κυκλοφορία οποιουδήποτε δελτίου, φυλλαδίου, 

περιοδικού ή βιβλίου. 
 

(xii) Την συνεχή φροντίδα του σχολικού χώρου και την επιδίωξη της λειτουργικότητάς 
του και την δημιουργία ασφαλών συνθηκών στο σχολικό χώρο. 

 
(xiii) Την εξασφάλιση του απαραίτητου εξοπλισμού του Σχολείου σε εποπτικά μέσα 

διδασκαλίας και αθλητικό υλικό. 
 

(xiv) Την επιβράβευση των μαθητών και μαθητριών οι οποίοι διακρίθηκαν για την 
συμπεριφορά τους, την πρωτοβουλία τους, τις επιδόσεις τους στα μαθήματα και 
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τον αθλητισμό και για την εργατικότητά τους, μεταξύ άλλων και με την παραχώρηση 
υποτροφιών. 

 
(xv) Την διοργάνωση συναντήσεων, εκδηλώσεων και την τακτική επικοινωνία για 

ανταλλαγή απόψεων και ιδεών μεταξύ των μελών και του προσωπικού για 
συζήτηση θεμάτων που αφορούν το Σχολείο και τους μαθητές και τις μαθήτριές 
τους. 

 
(xvi) Τη διοργάνωση εκπαιδευτικών ταξιδιών στο εσωτερικό ή/και εξωτερικό. 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 8 – ΜΕΛΗ 
 
8.1 Η εισδοχή νέων μελών είναι πάντοτε επιτρεπτή για νέους γονείς ή κηδεμόνες 

μαθητών του Σχολείου. 
 

8.2 Όλα τα μέλη έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις και διακρίνονται ως εξής: 
 

(i) Τακτικά Μέλη, τα οποία αποτελούν όλοι ανεξαιρέτως οι γονείς ή νόμιμοι κηδεμόνες 
των μαθητών και μαθητριών που φοιτούν εκάστοτε στο Σχολείο. Σε καμία 
περίπτωση δεν δύναται να εγγραφούν μέλη άτομα που καταδικάστηκαν για 
οποιαδήποτε κατάχρηση στο πλαίσιο εμπλοκής τους στη λειτουργία μη 
κερδοσκοπικής οργάνωσης ή για αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική 
αισχρότητα. 

 
(ii) Επίτιμα Μέλη, τα οποία δύνανται να ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση 

μετά από εισήγηση της Διαχειριστικής Επιτροπής και αποτελούν πρόσωπα που 
προσέφεραν πολύτιμες υπηρεσίες στο Σχολείο, στο Σύνδεσμο και στους μαθητές 
του. 

 
Επίτιμο Μέλος δύναται εφόσον προσκληθεί από τη Διαχειριστική Επιτροπή, να 
παρευρίσκεται και να λαμβάνει μέρος σε συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή 
της Διαχειριστικής Επιτροπής του Συνδέσμου, να εκθέτει τις απόψεις και εισηγήσεις 
του, χωρίς όμως να του παρέχεται δικαίωμα ψήφου 

 
8.3 Η ιδιότητα μέλους εξυπονοεί και υποδηλώνει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή, 

εκ μέρους του, των όρων του καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής 
Συνέλευσης, καθώς και των ισχυόντων κανονισμών. 
 

8.4 Η ιδιότητα μέλους είναι ανεπίδεκτη αντιπροσώπευσης και δεν μεταβιβάζεται ούτε 
κληρονομείται. 
 

8.5 Καμία αμοιβή οποιουδήποτε είδους δεν καταβάλλεται για παρεχόμενες υπηρεσίες σε 
οποιαδήποτε μέλη. 
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ΑΡΘΡΟ 9 – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 
 
9.1 Όλα τα Μέλη έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στο 

Καταστατικό αυτό. 
 

9.2 Το εκάστοτε ισχύον Καταστατικό του Συνδέσμου θα είναι ελεύθερα διαθέσιμο προς 
όλα τα μέλη του Συνδέσμου μέσω της ιστοσελίδας του Σχολείου. 
 

9.3 Τα δικαιώματα των μελών ορίζονται ως εξής: 
 

(i) Τα Τακτικά Μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, νοουμένου ότι 
έχουν καταβάλει τα δίδακτρα των παιδιών τους και έχουν διευθετήσει όλες τις 
λοιπές οφειλές και οικονομικές υποχρεώσεις τους προς τον Σύνδεσμο.  
 

(ii) Τα Τακτικά Μέλη δικαιούνται να λαμβάνουν μέρος στη Διοίκηση και Διαχείριση του 
Σχολείου και των υποθέσεων του Σχολείου. 

 
(iii) Τα Τακτικά Μέλη δικαιούνται να ασκούν έλεγχο επί του τρόπου διεξαγωγής των 

εργασιών του Σχολείου. 
 

(iv) Κάθε Τακτικό Μέλος θα κατέχει μια ψήφο για κάθε θέμα που τίθεται προς ψήφιση 
σε Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου. Το δικαίωμα ψήφου των Τακτικών Μελών του 
Συνδέσμου ασκείται ως ακολούθως: 

 
(1) Εάν η κηδεμονία ασκείται από την μητέρα και τον πατέρα μαζί, θα έχουν μία ψήφο 

ανεξάρτητα από τον αριθμό παιδιών τους που φοιτούν στο Σχολείο, την οποία 
ψήφο θα ασκούν από κοινού.  
 

(2) Εάν η κηδεμονία ασκείται από ένα άτομο ή κηδεμόνα, ο εν λόγω κηδεμόνας θα 
έχει μία ψήφο την οποία θα ασκεί μόνος του, ανεξάρτητα από τον αριθμό παιδιών 
υπό την κηδεμονία του που φοιτούν στο Σχολείο. 

 
(v) Όλα τα Μέλη, Τακτικά και Επίτιμα, δικαιούνται να λαμβάνουν μέρος στις διάφορες 

συνελεύσεις, εκδηλώσεις και συναντήσεις του Συνδέσμου. 
 

(vi) Όλα τα Μέλη, Τακτικά και Επίτιμα, δικαιούνται να υποβάλλουν θέματα για μελέτη 
στη Διαχειριστική Επιτροπή και στη Γενική Συνέλευση. 

 
9.4 Όλα τα μέλη έχουν υποχρέωση: 

 
(i) Να συμμορφώνονται προς τις πρόνοιες του παρόντος Καταστατικού, πρόνοιες τις 

οποίες τεκμαίρεται ότι γνωρίζουν, από την ανάρτηση του Καταστατικού σε ελεύθερα 
προσβάσιμο χώρο στην ιστοσελίδα του Σχολείου. 
 

(ii) Να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της Διαχειριστικής Επιτροπής, του 
Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων που είναι δεσμευτικές για 
όλα τα μέλη. 

 
(iii) Να καταβάλλουν έγκαιρα τα δίδακτρα και άλλες οικονομικές τους υποχρεώσεις, σε 

χρόνο που καθορίζεται στους Οικονομικούς Κανονισμούς του Συνδέσμου. Σε 
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περίπτωση καθυστέρησης ή μη ανταπόκρισης τους, η Διαχειριστική Επιτροπή 
δύναται να λάβει κάθε δέον μέτρο για την είσπραξή τους. 

 
(iv) Να δείχνουν άψογη και παραδειγματική συμπεριφορά προς τα άλλα μέλη καθώς 

και τρίτους. 
 

(v) Να υποστηρίζουν και να προωθούν ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε συνθήκες 
υφίστανται ή προβάλλονται, τους σκοπούς του Συνδέσμου. 

 
(vi) Να μην προβαίνουν σε οποιαδήποτε πράξη η οποία να είναι αντίθετη με τους 

σκοπούς και τα συμφέροντα του Συνδέσμου ή προξενεί με οποιοδήποτε τρόπο 
βλάβη ή ζημιά στα συμφέροντα του Συνδέσμου. 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 10 – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ Ή ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 
 
10.1 Η ιδιότητα γονέα ή νόμιμου κηδεμόνα ως τακτικού μέλους του Συνδέσμου παύει 

αυτοδικαίως και απόλλυται: 
 

(i) με την αποχώρηση ή αποφοίτηση ή διαγραφή ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο παύση 
της ιδιότητας του τέκνου του ή του παιδιού που βρίσκεται υπό τη νόμιμη κηδεμονία 
του, ως μαθητή του Σχολείου. 

 
(ii) με την οικειοθελή αποχώρηση του γονέα ή νόμιμου κηδεμόνα από τον Σύνδεσμο. 

Οικειοθελής αποχώρηση δύναται να λάβει χώρα με την κοινοποίηση έγγραφης 
επιστολή στον Γραμματέα του Συνδέσμου, νοουμένου ότι το μέλος έχει 
τακτοποιήσει τις οφειλές, δίδακτρά και οιεσδήποτε άλλες οικονομικές υποχρεώσεις 
του προς το Σύνδεσμο. Μέλος που αποχωρεί οικειοθελώς στερείται όλων των 
ωφελημάτων και δικαιωμάτων του, αλλά μπορεί να επανεγγραφεί κατόπιν γραπτής 
αίτησης προς τη Διαχειριστική Επιτροπή και κατόπιν σχετικής απόφασης της 
Διαχειριστικής Επιτροπής. 

 
(iii) με την διαγραφή του ως καθορίζεται στο άρθρο 10.2 του παρόντος καταστατικού.  

 
10.2 Κανένα μέλος το οποίο καθυστερεί τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το 

Σύνδεσμο σύμφωνα με τους ισχύων Οικονομικούς Κανονισμούς του Συνδέσμου, δεν 
δικαιούται να παρίσταται στις Γενικές Συνελεύσεις του Συνδέσμου και να έχει το 
δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Νοείται ότι μέλος το οποίο θα εκπληρώσει τις 
οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σύνδεσμο, ανακτά το δικαίωμα του εκλέγειν 
και εκλέγεσθαι. 
 

10.3 Μέλος που αποχωρεί από το Σύνδεσμο δεν έχει κανένα δικαίωμα επί της περιουσίας 
του Συνδέσμου και οφείλει να εκπληρώσει όλες τις οικονομικές του υποχρεώσεις 
προς το Σύνδεσμο. 
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10.4 Κάθε μέλος το οποίο: 
 

(i) Ενεργεί κατά παράβαση των προνοιών του Νόμου, ή/και παραβαίνει τις διατάξεις 
και πρόνοιες του παρόντος Καταστατικού, ή/και αναπτύσσει δραστηριότητα η οποία 
είναι αντίθετη στους σκοπούς του Συνδέσμου, ή/και δεν προβαίνει σε καταβολή των 
οικονομικών του υποχρεώσεων, ή/και προβαίνει σε ενέργειες οι οποίες βλάπτουν 
την φήμη και τιμή του Σχολείου, ή/και ενεργεί κατά παράβαση των αποφάσεων της 
Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Διαχειριστικής Επιτροπής,  
 

(ii) Παρακούει ή αρνείται να συμμορφωθεί προς το Καταστατικό ή/και ενεργεί 
διασπαστικώς ή προξενεί με οποιοδήποτε τρόπο βλάβη ή ζημιά στα συμφέροντα 
του Συνδέσμου ή/και του Σχολείου. 
 

(iii) Βρίζει, συκοφαντεί ή συμπεριφέρεται απρεπώς προς το Διδακτικό προσωπικό του 
Σχολείου, ή/και Διοικητικό προσωπικό του Σχολείου, ή/και τα μέλη της Διαχειριστική 
Επιτροπής, ή/και τα του Διοικητικού Συμβουλίου, ή/και προς μαθητές του σχολείου 
είτε διαπράττει οποιανδήποτε ανάρμοστη πράξη, ή προσβάλλει το Σχολείο, ή έχει 
καταδικαστεί από ποινικό δικαστήριο για αδίκημα που ενέχει στοιχεία ανηθικότητας, 
 
θα υπόκειται στις ακόλουθες πειθαρχικές ποινές τις οποίες δύναται να επιβάλει η 
Διαχειριστική Επιτροπή με αιτιολογημένη απόφαση αφού προηγουμένως εξετάσει 
όλες τις συνθήκες και περιστάσεις και παρέχει την ευκαιρία στο ενδιαφερόμενο 
μέλος να εκφράσει τις απόψεις του: 

 
(1) Προφορική παρατήρηση,  

 
(2) Γραπτή προειδοποίηση,  

 
(3) Διαγραφή.  

 
 

10.5 Τυχόν απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής για Διαγραφή μέλους από το 
Σύνδεσμο, αυτή θα πρέπει να ληφθεί ομόφωνα και να κοινοποιηθεί στο μέλος με 
συστημένη επιστολή ή/και μέσω ηλεκτρονικών μέσων (email). 
 

10.6 Νοείται ότι κανένα μέλος το οποίο διαγράφεται δεν θα απαλλάσσεται των 
οικονομικών υποχρεώσεων του προς το Σύνδεσμο ή το Σχολείο. Θα αναστέλλονται 
όμως όλα τα δικαιώματα του. 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 11 – ΠΟΡΟΙ 
 
Ως πόροι του Συνδέσμου δύνανται να θεωρηθούν τα εξής: 
 
11.1 Τα δίδακτρα τα οποία εκάστοτε καθορίζονται από τη Διαχειριστική Επιτροπή και τα 

οποία καθίστανται πληρωτέα για την φοίτηση μαθητή ή μαθήτριας στο Σχολείο.  
 

11.2 Έκτακτες εισφορές των μελών.  
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11.3 Το προϊόν οποιωνδήποτε πολιτιστικών, αθλητικών, κινηματογραφικών, μουσικών ή 
άλλων εκδηλώσεων του Σχολείου. 

 
11.4 Εισφορές, δωρεές, κληροδοτήματα, προϊόν εράνου ή άλλο εισόδημα που περιέρχεται 

νόμιμα στο Σύνδεσμο. 
 
11.5 Ποσά ή χορηγίες τα οποία δυνατόν να καταβάλλονται από άλλες πηγές. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 12 – ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ 
  
12.1 Τα κεφάλαια του Συνδέσμου μπορούν να δαπανούνται σύμφωνα με τις εκάστοτε 

αποφάσεις της Διαχειριστικής Επιτροπής για την λειτουργία του Συνδέσμου και την 
επίτευξη των σκοπών και αρμοδιοτήτων του, όπως αυτοί περιέχονται στο παρόν 
Καταστατικό. 
 

12.2 Τα κεφάλαια του Συνδέσμου, που δεν χρειάζονται για τα τρέχοντα έξοδα, μπορούν, 
μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να επενδύονται σε οποιεσδήποτε 
εγκεκριμένες επενδύσεις ή να κατατίθενται σε εγκεκριμένα τραπεζικά ιδρύματα με 
όρους που θα καθορίζει η Διαχειριστική Επιτροπή. 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 13 – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 
 
13.1 Όλη η περιουσία του Συνδέσμου θα είναι εγγεγραμμένη στο όνομα του Συνδέσμου 

και εμπιστευμένη στη Διαχειριστική Επιτροπή του Συνδέσμου. 
 

13.2 Ο Σύνδεσμος δεσμεύεται ως προνοεί ο Νόμος και το παρόν Καταστατικό, ως 
καθορίζεται στους Κανονισμούς Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών του Συνδέσμου. 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 14 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 
 
14.1 Το οικονομικό έτος του Συνδέσμου θα είναι το ημερολογιακό έτος. 
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ΑΡΘΡΟ 15 – ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 
Όργανα διοίκησης του Συνδέσμου αποτελούν: 
 
15.1 η Γενική Συνέλευση. 

 
15.2 το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 
15.3 η Διαχειριστική Επιτροπή. 

 
15.4 ο Διευθυντής του Σχολείου. 
 
15.5 το Σχολικό Συμβούλιο. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 16 – ΆΛΛΑ ΟΡΓΑΝΑ 
 
Άλλα όργανα του Συνδέσμου αποτελούν: 
 
16.1 η Επιτροπή Εκδηλώσεων 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 17 – ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 
 
Γενικές Συνελεύσεις του Συνδέσμου 
 
17.1 Η Γενική Συνέλευση των Μελών του Συνδέσμου συνιστά το κυρίαρχο όργανο του 

Συνδέσμου και οι αποφάσεις της καθίστανται δεσμευτικές για τα υπόλοιπα όργανα 
διοίκησης. 
 

17.2 Ακαδημαϊκά και παιδαγωγικά θέματα δεν περιλαμβάνονται στις αρμοδιότητες και δεν 
δύναται να συζητηθούν και να αποφασισθούν από την Γενική Συνέλευση των Μελών 
του Συνδέσμου.  
 

17.3 Οι Γενικές Συνελεύσεις των Μελών του Συνδέσμου διακρίνονται σε Τακτικές και 
Έκτακτες. 
 

17.4 Ο Γραμματέας της Διαχειριστικής Επιτροπής θα  ειδοποιεί όλα τα μέλη γραπτώς ή 
μέσω ηλεκτρονικών μέσων (π.χ. email) σχετικά με την σύγκληση της Γενικής 
Συνέλευσης και τον τόπο της συγκρότησης της, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν 
της ημερομηνίας συγκλήσεως της. 
 
 
 
 
 
 



ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ © 2019 

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΑΛΛΟ-ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  12/26 

 

Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις του Συνδέσμου 
 

17.5 Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των Μελών του Συνδέσμου συγκαλούνται από τον 
Πρόεδρο της Διαχειριστικής Επιτροπής τρεις (3) φορές ετησίως, ως ακολούθως: 
 

(i) Κατά την διάρκεια του πρώτου μήνα του σχολικού έτους, στην ημερήσια διάταξη 
της οποίας περιλαμβάνεται η διετής εκλογή των μελών της Διαχειριστικής 
Επιτροπής και η εκλογή των μελών τα οποία μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο, 
και η εκλογή του Συντονιστή της Επιτροπής Εκδηλώσεων.  
 
Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με τη μέριμνα τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, που 
εκλέγεται από τα παρόντα μέλη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και της οποίας 
προεδρεύει ο εκλεγόμενος από τα μέλη της Πρόεδρος. Η Εφορευτική Επιτροπή 
φροντίζει για όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τις αρχαιρεσίες, στο τέλος δε της 
ψηφοφορίας κάνει τη διαλογή των ψήφων και είναι αυτή που ανακηρύσσει τους 
επιτυχόντες και τη σειρά επιτυχίας τους. Εκλογικό σύστημα ορίζεται το 
πλειοψηφικό. Για όλα αυτά συντάσσεται πρακτικό. 
  

(1) Η εκλογή των μελών τα οποία μετέχουν στη Διαχειριστική Επιτροπή και στο 
Διοικητικό Συμβούλιο, πραγματοποιείται με μία (1) ψηφοφορία κατά την οποία θα 
προκύψουν εφτά (7) άτομα τα οποία συγκεντρώνουν τις περισσότερες ψήφους. 
Αυτά τα εφτά (7) άτομα που θα προκύψουν από την εν λόγω ψηφοφορία, θα 
καλούνται να αποφασίσουν και να καταλήξουν στα πέντε (5) άτομα εξ’ αυτών τα 
οποία θα καθίστανται μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής, και στα δύο (2) μέλη εξ’ 
αυτών τα οποία θα καθίστανται μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Σε περίπτωση 
που τα εφτά (7) αυτά άτομα δεν καταλήξουν σε απόφαση για τα άτομα που θα 
καθίστανται μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής και τα άτομα που θα καθίστανται 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τότε θα διενεργείται κλήρωση από την 
Εφορευτική Επιτροπή. Το παρόν άρθρο θα πρέπει να διαβάζεται υπό το φως του 
άρθρου 19.3 πιο κάτω. 
 

(2) Η εκλογή του Συντονιστή της Επιτροπής Εκδηλώσεων πραγματοποιείται με μία 
(1) ψηφοφορία κατά την οποία θα προκύψει ένα (1) άτομο το οποίο θα 
συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ των 
υποψηφίων για τη θέση του Συντονιστή της Επιτροπής Εκδηλώσεων, τότε θα 
διενεργείται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή. 

 
(ii) Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του σχολικού έτους, στην ημερήσια διάταξη 

της οποίας περιλαμβάνεται η έγκριση του προϋπολογισμού του Συνδέσμου, ο 
οποίος παρουσιάζεται και υποβάλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο προς ψήφιση 
από τα μέλη. 

 
(iii) Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου, στην ημερήσια διάταξη της οποίας 

περιλαμβάνεται η λογοδοσία για τα πεπραγμένα από την Διαχειριστική Επιτροπή 
και οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του Συνδέσμου για το αμέσως 
προηγούμενο ημερολογιακό έτος που έχει συμπληρωθεί αμέσως πριν την 
σύγκληση αυτής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, οι οποίες ελεγμένες οικονομικές 
καταστάσεις πρέπει να τύχουν έγκρισης από τη Γενική Συνέλευση. 
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17.6 Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών εξετάζει, μελετά και αποφασίζει πάνω σε 
οποιοδήποτε ζήτημα αφορά τον Σύνδεσμο και επιλαμβάνεται οιουδήποτε άλλου 
ζητήματος κοινού ενδιαφέροντος, το οποίο δεν έχει ανατεθεί δυνάμει του παρόντος 
καταστατικού ρητώς σε άλλο όργανο διοικήσεως, και το οποίο δεν αντίκειται στο 
Νόμο και στο παρόν Καταστατικό. Συζήτηση θέματος από τα μέλη της Τακτικής 
Γενικής Συνέλευσης, δύναται να λάβει χώρα εάν το θέμα εγγραφεί από μέλος 
τουλάχιστον 3 ημέρες πριν από τη ημερομηνία κατά την οποία είναι ορισμένη η Γενική 
Συνέλευση. 
 

17.7 Πέραν των πιο πάνω αντικειμένων που καθορίζονται προς συζήτηση κατά τις 
Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις, άλλα θέματα προς συζήτηση θα είναι: 

 
(i) Απόφαση για τη διάλυση του Συνδέσμου. 
(ii) Έγκριση εκλογικών ή άλλων κανονισμών. 
(iii) Ανακήρυξη των Επίτιμων μέλη. 
(iv) Καθορισμός των Οικονομικών Κανονισμών του σχολείου, όπου καθορίζονται 

θέματα όπως δίδακτρα, συνδρομές, τρόποι πληρωμών, κτλ. 
 

17.8 Η σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης γνωστοποιείται στα Μέλη δέκα (10) 
τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία κατά την οποία είναι ορισμένη η Τακτική 
Γενική Συνέλευση, με ατομική πρόσκληση στην οποία καθορίζεται ο τόπος, η ημέρα, 
η ώρα και η ημερήσια διάταξη της. Παράλληλα γίνεται ανάρτηση της γνωστοποίησης 
στην πινακίδα ανακοινώσεων του Σχολείου ή/και στην ιστοσελίδα του σχολείου.  
 

17.9 Τυχαία παράλειψη να σταλεί πρόσκληση σε οποιοδήποτε Μέλος για συμμετοχή του 
σε Τακτική Γενική Συνέλευση δεν καθιστά άκυρη τη διαδικασία ή τις αποφάσεις της 
Συνελεύσεως αυτής.  
 

17.10 Η Τακτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εφ’ όσον παρίστανται τουλάχιστον 
50% των μελών που δικαιούνται να παρευρίσκονται δυνάμει του Άρθρου 8.2(i) του 
παρόντος Καταστατικού. 
 

17.11 Μη γενομένης απαρτίας, η Συνέλευση επαναλαμβάνεται μετά από δέκα πέντε (15) 
λεπτά στον ίδιο τόπο και με την ίδια Ημερήσια Διάταξη και η Συνέλευση θεωρείται ότι 
βρίσκεται εν απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρευρισκόμενων μελών. 
 

17.12 Ο Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της 
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, προεδρεύει και συντονίζει τη διαδικασία των εργασιών 
της.  
 

17.13 Ο Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής δύναται, με την συγκατάθεση της 
πλειοψηφίας των μελών που παρευρίσκονται στη Συνέλευση, να αναβάλλει τις 
εργασίες της Συνέλευσης σε τόπο και χρόνο που θα αποφασίσει η Συνέλευση.  
 

17.14 Κατά την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση του σχολικού έτους ως αυτή αναφέρεται 
στο άρθρο 17.5(i), ο απερχόμενος Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής κηρύσσει 
την έναρξη των εργασιών της, και με εισήγησή του εκλέγεται τριμελής εφορευτική 
επιτροπή, η οποία κατευθύνει τη διεξαγωγή των εργασιών και εποπτεύει τη 
διαδικασία εκλογής της νέας Διαχειριστικής Επιτροπής. Τα μέλη της εφορευτικής 
επιτροπής δεν δύνανται να θέσουν υποψηφιότητα στις εκλογές.  
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17.15 Η ψηφοφορία πάνω σε κάθε θέμα διεξάγεται με ανάταση του χεριού εκτός αν η 

πλειοψηφία των παρόντων μελών ζητήσει όπως αυτή διεξαχθεί με μυστική 
ψηφοφορία. Η εκλογή της Διαχειριστικής Επιτροπής γίνεται με μυστική ψηφοφορία.  
 

17.16 Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών.  
 

17.17 Τα πρακτικά των συνεδριάσεων των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων θα 
αποστέλλονται σε όλα τα τακτικά μέλη του Συνδέσμου. 

 
 
Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις του Συνδέσμου 
 
17.18 Οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται: 

 
(i) Από τον Πρόεδρο της Διαχειριστικής Επιτροπής κατόπιν αποφάσεως της 

πλειοψηφίας των μελών της Επιτροπής.  
 

(ii) Ύστερα από έγγραφη αίτηση του 1/3 τουλάχιστον των μελών του Συνδέσμου στην 
οποία θα αναγράφονται οι λόγοι και τα θέματα της σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης. Σε τέτοια περίπτωση, η Διαχειριστική Επιτροπή έχει υποχρέωση να 
συγκαλέσει την Έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την λήψη 
της αίτησης.  

 
17.19 Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εφ’ όσον παρίστανται 

τουλάχιστον 50% των μελών που δικαιούνται να παρευρίσκονται δυνάμει του Άρθρου 
8.2(i) του παρόντος Καταστατικού. 
  

17.20 Μη γενομένης απαρτίας, η Συνέλευση επαναλαμβάνεται μετά από δέκα πέντε (15) 
λεπτά στον ίδιο τόπο και με την ίδια Ημερήσια Διάταξη και η Συνέλευση θεωρείται ότι 
βρίσκεται εν απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρευρισκόμενων μελών. 
 

17.21 Ο Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής προεδρεύει της Έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης και συζητούνται μόνο τα θέματα που είναι γραμμένα στην ημερήσια 
διάταξη και λαμβάνονται οι σχετικές αποφάσεις.  
 

17.22 Τα πρακτικά των συνεδριάσεων των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων θα 
αποστέλλονται σε όλα τα τακτικά μέλη του Συνδέσμου. 
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ΑΡΘΡΟ 18 – ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
 

18.1 Το παρόν Καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με απόφαση Γενικής 
Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται σε Καταστατική Συνέλευση με την απαρτία και 
πλειοψηφία που καθορίζεται στο Άρθρο 18.4 του παρόντος Καταστατικού ενώ ισχύει 
μόνο με την εγγραφή και αποδοχή των τροποποιήσεων από τον Έφορο.  

 

18.2 Καταστατική Συνέλευση συγκαλείται γραπτώς ή μέσω ηλεκτρονικών μέσων (π.χ. 
email) από τον Γραμματέα εντός δεκαπέντε (15) ημερών, είτε κατόπιν αποφάσεως 
της Διαχειριστικής Επιτροπής, είτε κατόπιν γραπτής αίτησης ¼ τουλάχιστον των 
τακτικών μελών που απευθύνεται προς τη Διαχειριστική Επιτροπή και περιλαμβάνει 
την συγκεκριμένη πρόταση τροποποίησης του Καταστατικού. 

 

18.3 Καμία απόφαση της Καταστατικής Συνέλευσης για τροποποίηση του Καταστατικού 
δεν μπορεί να ληφθεί, εκτός εάν αυτή ληφθεί από τα ¾ (75%) των μελών που 
παρευρίσκονται στην Καταστατική Συνέλευση. Νοείται ότι για την τροποποίηση των 
σκοπών του Συνδέσμου (ΑΡΘΡΟ 6) απαιτείται πλειοψηφία ¾ (75%) των μελών του 
Συνδέσμου. 

 

18.4 Η Καταστατική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία όταν σε αυτήν παρευρίσκονται 
το ⅓ (30%) των μελών που δικαιούνται να παρευρίσκονται, σύμφωνα με το Άρθρο 
8.2 του παρόντος Καταστατικού, αλλιώς θεωρείται ότι ούτε καν έλαβε χώρα.. 

 

18.5 Οι υπόλοιπες διαδικαστικές διατάξεις που διέπουν την Τακτική Γενική Συνέλευση, 
διέπουν και την Καταστατική Συνέλευση. 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 19 – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
19.1 Η Διαχειριστική Επιτροπή εκλέγεται ως αναφέρεται στην παράγραφο 17.5(i) κατά την 

πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση και αποτελείται από πέντε (5) μέλη .  
 

19.2 Τα εκλεγμένα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής συνέρχονται μέσα σε οκτώ (8) 
ημέρες από την εκλογή τους και εκλέγουν μεταξύ τους με ψηφοφορία ένα Πρόεδρο, 
ένα Αντιπρόεδρο, ένα Ταμία, ένα Γραμματέα και ένα Μέλος.  
 

19.3 Ένας εκ του Προέδρου και Αντιπροέδρου της Διαχειριστικής Επιτροπής θα πρέπει 
να έχει άριστη γνώση της Γαλλικής γλώσσας και ο άλλος θα πρέπει να έχει άριστη 
γνώση της Ελληνικής γλώσσας.  
 

19.4 Η Διαχειριστική Επιτροπή δύναται να αναθέτει αναλόγως καθήκοντα και 
χαρτοφυλάκια στα μέλη της ή/ και σε εξωτερικούς συνεργάτες ή/και σε άλλους γονείς 
μέλη στου συνδέσμου.  
 

19.5 Η θητεία της Διαχειριστικής Επιτροπής διαρκεί για δύο (2) έτη και λήγει με την εκλογή 
νέας Διαχειριστικής Επιτροπής κατά την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση του 
δεύτερου σχολικού έτους που ακολουθεί το έτος εκλογής της Διαχειριστικής 
Επιτροπής. 
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19.6 Σε περίπτωση που μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής αποχωρήσει από αυτή βάσει 

των διατάξεων που καθορίζει το ΑΡΘΡΟ 10 του παρόντος καταστατικού, τότε αυτό 
αντικαθίσταται τηρουμένων των διατάξεων που καθορίζει το ΑΡΘΡΟ 19.3 και το 
ΑΡΘΡΟ 22. 
 

19.7 Τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής είναι απεριορίστως επανεκλέξιμα. 
 

19.8 Μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής δεν δικαιούται να συμμετέχει στη συζήτηση ή 
στην ψηφοφορία, εάν η απόφαση που θα ληφθεί αφορά τη διενέργεια δικαιοπραξίας 
ή την έγερση ή την κατάργηση δίκης μεταξύ του Συνδέσμου και του μέλους αυτού ή 
του συζύγου του μέλους αυτού ή συγγενή αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και 
του τρίτου βαθμού ή αφορά τη διενέργεια δικαιοπραξίας μεταξύ του Συνδέσμου και 
εταιρείας, προσωπικής ή κεφαλαιουχικής, στην οποία ή στη διοίκηση της οποίας 
συμμετέχει το μέλος αυτό ή σύζυγος ή συγγενής αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας 
μέχρι και του τρίτου βαθμού. 
 

19.9 Χωρίς επηρεασμό του δικαιώματος αγωγής του Συνδέσμου κατά του υπαιτίου μέλους 
για τυχόν αποζημίωση, λόγω παράβασης νομικού καθήκοντος, κάθε απόφαση που 
λαμβάνεται κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 19.8 είναι ακυρώσιμη 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31.3. 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 20 – ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 
Η Διαχειριστική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά και έχει τις κατωτέρω αρμοδιότητες: 

 
20.1 Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.  

 
20.2 Εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.  

 
20.3 Διευθύνει και διαχειρίζεται το Σχολείο και προβαίνει σε κάθε ενέργεια η οποία 

αποσκοπεί στη διατήρηση των συμφερόντων του Σχολείου και η οποία εμπίπτει στα 
πλαίσια του παρόντος Καταστατικού.  
 

20.4 Προσλαμβάνει και εργοδοτεί το διδακτικό, διοικητικό και άλλο προσωπικό του 
Σχολείου σύμφωνα με τη γνώμη του Διευθυντή και συνάπτει εκ μέρους του 
Συνδέσμου συμβάσεις εργασίας τις οποίες δύναται να τερματίσει δυνάμει των 
προνοιών της νομοθεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.  
 

20.5 Ο Πρόεδρος και Ταμίας της Διαχειριστικής Επιτροπής, συνεργάζονται με τον 
Διευθυντή και τον εσωτερικό λογιστή του Σχολείου, για την ετοιμασία του ετήσιου 
προϋπολογισμού, ο οποίος παρουσιάζεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, μαζί με 
πρόταση για την χρηματοοικονομική πολιτική του Σχολείου.  
 

20.6 Συνάπτει εκ μέρους του Συνδέσμου δάνεια με τραπεζικούς ή άλλους 
χρηματοοικονομικούς πιστωτικούς οργανισμούς και δύναται μέσω του Προέδρου και 
του Ταμία της να προβεί στο άνοιγμα και διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών στο 
όνομα και για λογαριασμό του Συνδέσμου.  
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20.7 Προβαίνει στην διοργάνωση εξωσχολικών, κοινωνικών, ψυχαγωγικών και αθλητικών 

δραστηριοτήτων, προς εξυπηρέτηση των σκοπών του Συνδέσμου δυνάμει του 
παρόντος Καταστατικού. 
 

20.8 Υπογράφει ετήσια ασφάλεια αστικής ευθύνης και/ή οποιαδήποτε απαραιτήτων 
ασφαλειών που απαιτούνται από καιρό εις καιρού από το νόμο, για την κάλυψη τυχόν 
κινδύνων των μαθητών, προσωπικού και περιουσίας του Σχολείου, ως επίσης και τις 
εξωσχολικές δραστηριότητες του Σχολείου. 
 

20.9 Προβαίνει στις δέουσες ενέργειες για την τακτική επικοινωνία και αρμονική σχέση 
μεταξύ των γονέων των μαθητών, της διεύθυνσης του Σχολείου, του εκπαιδευτικού 
προσωπικού και γενικά των εργαζομένων.  
 

20.10 Αποτείνεται στις αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, την Πρεσβεία της Γαλλίας καθώς 
επίσης και της AEFE για κάθε ζήτημα το οποίο προκύπτει σε σχέση με το Σχολείο 
και τον Σύνδεσμο.  
 

20.11 Αποφασίζει για την διαγραφή μέλους του Συνδέσμου, όπως προνοείται στην 
παράγραφο 10.2 του παρόντος Καταστατικού. 
 

20.12 Η Διαχειριστική Επιτροπή του Συνδέσμου οφείλει να χειρίζεται επιμελώς τις 
υποθέσεις του Συνδέσμου, συμμορφούμενο με τους νόμους της Δημοκρατίας, και να 
αντιπροσωπεύει το Σύνδεσμο δικαστικώς και εξωδίκως, όπως ορίζει το παρόν 
Καταστατικό. 
 

20.13 Η Διαχειριστική Επιτροπή του Συνδέσμου υποχρεούται να τηρεί πλήρως 
ενημερωμένο μητρώο των μελών του, το οποίο επικαιροποιείται τουλάχιστον άπαξ 
κατ’ έτος και είναι διαθέσιμο προς επιθεώρηση από τον Έφορο και προς 
οποιοδήποτε τρίτο έχει έννομο συμφέρον. 

 
 

 

ΑΡΘΡΟ 21 – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΤΑΜΙΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
 

21.1 Ο Πρόεδρος: 
 

(i) συγκαλεί και προεδρεύει των συνεδριών της Διαχειριστικής Επιτροπής και των 
Γενικών Συνελεύσεων.  
 

(ii) εποπτεύει τη λειτουργία του Συνδέσμου και συνυπογράφει με το Γραμματέα όλα τα 
έγγραφα της Διαχειριστικής Επιτροπής. 

 
(iii) μεριμνά μαζί με τον Γραμματέα για την ακριβή τήρηση των διατάξεων του 

Καταστατικού. 
 

(iv) δύναται να μεταβιβάζει, εφόσον συμφωνήσει η πλειοψηφία των μελών της 
Διαχειριστικής Επιτροπής, όλες ή μέρος των εξουσιών του σε ένα ή περισσότερα 
μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής. 

 



ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ © 2019 

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΑΛΛΟ-ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  18/26 

 

(v) αντιπροσωπεύει τον σύνδεσμο σε κάθε δικαστική και εξώδικη διαδικασία καθώς και 
σε  όλες  τις  επίσημες  και  ανεπίσημες διαδικασίες. 

 
21.2 Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, με τις ίδιες 

εξουσίες και δικαιώματα. 
 

21.3 Ο Γραμματέας: 
 

(i) Τηρεί το Μητρώο Μελών του Συνδέσμου. 
 

(ii) Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων, της 
Διαχειριστικής Επιτροπής και κοινοποιεί αυτά έγκαιρα προς τα Μέλη της 
Διαχειριστικής Επιτροπής. 

 
(iii) Διεξάγει όλη την αλληλογραφία και τηρεί τα αρχεία. 

 
(iv) Προεδρεύει των εργασιών της Διαχειριστικής Επιτροπής σε περίπτωση απουσίας 

του Προέδρου και Αντιπροέδρου. 
 

(v) Γνωστοποιεί προς το Έφορο, εντός της πρώτης τριμηνίας εκάστου έτους, 
 

(1) Αριθμητικά τυχόν διαγραφές μελών ή/και εγγραφές νέων μελών οι οποίες έγιναν 
κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους. 
 

(2) Σε περίπτωση που επήλθαν αλλαγές, τα εν ενεργεία μέλη της διοίκησης του 
Συνδέσμου, με τα αντίστοιχα αξιώματα τους και τα στοιχεία επικοινωνίας τους. 
 

(3) Κατά πόσο κατά το προηγούμενο έτος πραγματοποιήθηκε ο ελάχιστος αριθμός 
ετήσιων γενικών συνελεύσεων όπως αυτές ορίζονται στο καταστατικό του 
Συνδέσμου. 

 
21.4 Ο Ταμίας: 

 
(i) Επιβλέπει τον εσωτερικό λογιστή ο οποίος τηρεί βιβλίο Ταμείου στο οποίο 

καταχωρεί με ακρίβεια όλες τις εισπράξεις και πληρωμές του Συνδέσμου, 
εισπράττει και προβαίνει σε πληρωμές σύμφωνα με τις αποφάσεις της 
Διαχειριστικής Επιτροπής, τηρεί βιβλίο περιουσίας και αρχεία για όλα τα 
περιουσιακά στοιχεία του Συνδέσμου. 
 

(ii) Δίδει λεπτομερή στοιχεία για την οικονομική κατάσταση του Συνδέσμου στην Γενική 
Συνέλευση και τη Διαχειριστική Επιτροπή. 

 
21.5 Ο Ταμίας της Διαχειριστικής Επιτροπής μαζί με τον Πρόεδρο της Διαχειριστικής 

Επιτροπής, τον εσωτερικό λογιστή και το Διευθυντή του Σχολείου συνυπογράφουν 
την Ετήσια Οικονομική Κατάσταση. 
 

21.6 Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Ταμίας και ο Γραμματέας της Διαχειριστικής 
Επιτροπής έχουν πρόσβαση στους διάφορους τραπεζικούς λογαριασμούς του 
Σχολείου και δύνανται να υπογράφουν και να δεσμεύουν το Σύνδεσμο ως ορίζεται 
στο άρθρο 13.2. 



ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ © 2019 

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΑΛΛΟ-ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  19/26 

 

 
21.7 Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Διαχειριστικής Επιτροπής τηρούνται από τον 

Γραμματέα της Διαχειριστικής Επιτροπής και μετά το πέρας κάθε συνεδρίας 
αποστέλλονται σε όλα τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής. Τα πρακτικά της 
εκάστοτε συνεδρίασης της Διαχειριστικής Επιτροπής θα γνωστοποιούνται στην 
Γενική Συνέλευση, στα μέλη του Συνδέσμου, ή ενδεχομένως και στο προσωπικό του 
Σχολείου σε τέτοια μορφή όπως αυτή θα καθορίζεται από τη Διαχειριστική Επιτροπή. 
 

21.8 Κατά τη διακριτική της ευχέρεια, η Διαχειριστική Επιτροπή μπορεί να συνεδριάσει 
προβαίνοντας στην χρήση νέων τεχνολογιών δηλαδή με τηλεδιάσκεψη ή άλλη εξ ́ 
αποστάσεως νέα μέθοδο που παρέχει αξιόπιστη εικόνα και επαρκή ήχο, ή άλλων 
νομικά αποδεκτών μέσων. 
 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 22 – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
22.1 Μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής αντικαθίσταται αν: 

  
(i) απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις. 

 
(ii) αποθνήσκει ή καθίσταται φυσικά και πνευματικά ανίκανο να εκτελέσει τα καθήκοντά 

του. 
 

(iii) καθυστερεί τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σύνδεσμο σύμφωνα με τους 
ισχύων Οικονομικούς Κανονισμούς του Σχολείου. 

 
(iv) αποχωρήσει ή διαγραφεί από μέλος του Συνδέσμου τηρουμένων των διατάξεων 

όπως αυτές καθορίζονται στο Άρθρο 10.1. 
 
22.2 Η απόφαση για αντικατάσταση μέλους της Διαχειριστικής Επιτροπής λαμβάνεται 

μεταξύ των υπολοίπων μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής, το αποτέλεσμα της 
οποίας θα πρέπει να είναι ομόφωνο. 
 

22.3 Η συμπλήρωση κενών θέσεων της Διαχειριστικής Επιτροπής γίνεται από τους 
αναπληρωματικούς κατά σειρά επιτυχίας. Σε περίπτωση μη υπάρξεως 
αναπληρωματικού η Διαχειριστική Επιτροπή διορίζει από τα ενεργά μέλη του 
Συνδέσμου, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 9.3(i), 10.2 και 19.3.  
 
Νοείται ότι κατά τη διάρκεια της συνεδρίας επιλογής του/των αντικαταστάτη/των, θα 
κρατούνται πρακτικά τα οποία θα επικυρώνονται από τον υφιστάμενο Πρόεδρο και 
Γραμματέα της Διαχειριστικής Επιτροπής. 

 
22.4 Σε περίπτωση ομαδικής παραιτήσεως του ½ συν ένα (50%+1) των μελών της 

Διαχειριστικής Επιτροπής, τότε η Διαχειριστικής Επιτροπή υποχρεούται όπως εντός 
τριάντα (30) ημερών καλέσει Γενική Συνέλευση για ανάδειξη νέας Διαχειριστικής 
Επιτροπής. 
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22.5 Σε κάθε περίπτωση εκλογής ή/και διορισμού νέας Διαχειριστικής Επιτροπής, η 
αποχωρούσα Διαχειριστική Επιτροπή και η νέα Διαχειριστική Επιτροπή, θα έχουν 
την υποχρέωση όπως συνεργαστούν και προβούν σε κάθε αναγκαία ενέργεια ούτως 
ώστε να αποφασίζεται και εφαρμόζεται σχέδιο συνέχισης όπως αυτό θα κρίνεται 
αναγκαίο υπό τις περιστάσεις ούτως ώστε η παράδοση εργασιών και των 
απαραίτητων εγγράφων από την αποχωρούσα Διαχειριστική Επιτροπή στη νέα 
Διαχειριστική Επιτροπή και γενικά η ανάληψη εργασιών από τη νέα Διαχειριστική 
Επιτροπή να λαμβάνει χώραν με τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο. 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 23 – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
23.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από: 

 
(i) έντεκα (11) μέλη με δικαίωμα ψήφου τα οποία αποτελούνται από: 

 
(1) τα πέντε (5) μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής,  

(2) τα δύο (2) μέλη τα οποία εκλέγονται για συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο από 

την Γενική Συνέλευση των Μελών,  

(3) τα δύο (2) μέλη που ορίζει το Υπουργικό Συμβούλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας,  

(4) τον Πολιτιστικό Σύμβουλο της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Κυπριακή Δημοκρατία,  

(5) τον Πρέσβη της Γαλλίας στην Κυπριακή Δημοκρατία ή τον αντιπρόσωπό του. 

 
(ii) τρία (3) μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου, τα οποία αποτελούνται από: 

 
(1) το Διευθυντής του Σχολείου, και  

(2) τα δύο (2) άτομα του προσωπικού του σχολείου τα οποία θα εκλέγονται από το 

προσωπικό του σχολείου ως εκπρόσωποι τους. 

 
23.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επιφορτισμένο με τις πιο κάτω αρμοδιότητες: 

 
(i) Την επίβλεψη και επιτήρηση της Διαχειριστικής Επιτροπής. 

 
(ii) Την επικύρωση των αποφάσεων της Διαχειριστικής Επιτροπής. Με την επικύρωση 

τους από το Διοικητικό Συμβούλιο οι αποφάσεις αυτές καθίστανται δεσμευτικές. 
 

(iii) Την παρουσίαση του ετήσιου προϋπολογισμού του Σχολείου στην Γενική 
Συνέλευση για ψήφιση. 

 
23.3 Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται να συμμετέχει στη συζήτηση ή στην 

ψηφοφορία, εάν η απόφαση που θα ληφθεί αφορά τη διενέργεια δικαιοπραξίας ή την 
έγερση ή την κατάργηση δίκης μεταξύ του Συνδέσμου και του μέλους αυτού ή του 
συζύγου του μέλους αυτού ή συγγενή αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του 
τρίτου βαθμού ή αφορά τη διενέργεια δικαιοπραξίας μεταξύ του Συνδέσμου και 
εταιρείας, προσωπικής ή κεφαλαιουχικής, στην οποία ή στη διοίκηση της οποίας 
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συμμετέχει το μέλος αυτό ή σύζυγος ή συγγενής αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας 
μέχρι και του τρίτου βαθμού. 
 

23.4 Χωρίς επηρεασμό του δικαιώματος αγωγής του Συνδέσμου κατά του υπαιτίου μέλους 
για τυχόν αποζημίωση, λόγω παράβασης νομικού καθήκοντος, κάθε απόφαση που 
λαμβάνεται κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 23.3 είναι ακυρώσιμη 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 31.3 και 31.4. 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 24 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
24.1 Ο Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής συγκαλεί και προεδρεύει των 

συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε 
συνεδρίαση τουλάχιστον μια φορά το τρίμηνο. 
 

24.2 Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται από τον 
Γραμματέα της Διαχειριστικής Επιτροπής και μετά το πέρας κάθε συνεδρίας 
αποστέλλονται σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Εάν δεν κοινοποιηθούν 
στον Γραμματέα παρατηρήσεις από τα μέλη εντός δέκα (10) ημερών από την 
αποστολή των πρακτικών, τα πρακτικά θεωρούνται εγκεκριμένα από το Διοικητικό 
Συμβούλιο. Τα πρακτικά συνεδρίασης που εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο 
θα γνωστοποιούνται στην Γενική Συνέλευση, στα μέλη του Συνδέσμου, ή 
ενδεχομένως και στο προσωπικό του Σχολείου σε τέτοια μορφή όπως αυτή θα 
καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 
 

24.3 Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των 
μελών του και υπερισχύουν των αποφάσεων της Διαχειριστικής Επιτροπής. 
 

24.4 Απαρτία του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελεί η παρουσία τουλάχιστον 8 από τα 11 
μέλη του, τα οποία έχουν δικαίωμα ψήφου και στα οποία περιλαμβάνεται τουλάχιστον 
ένα μέλος διορισμένο από την Κυπριακή Δημοκρατία και ο πολιτιστικός σύμβουλος 
της Γαλλικής Πρεσβείας ή το μέλος που είναι διορισμένο από τον Πρέσβη της Γαλλίας 
στην Κυπριακή Δημοκρατία. 
 

24.5 Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής έχει νικώσα 
ψήφο. 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 25 – Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 
25.1 Ο Διευθυντής του σχολείου διορίζεται από την Γαλλική Κυβέρνηση και είναι 

επιφορτισμένος με την παιδαγωγική πολιτική, τα διδακτικά προγράμματα και κάθε 
εκπαιδευτικό ζήτημα του σχολείου, και είναι ο θεματοφύλακας της τήρησης, από το 
Προσωπικό του Σχολείου, των γαλλικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων καθώς 
επίσης των εκπαιδευτικών προτύπων, της νομοθεσίας και κανονισμών του 
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας και προς τούτο 
επιδιώκει τη συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με τη Διαχειριστική Επιτροπή και το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Σχολείου. 
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25.2 Επιπρόσθετα ο Διευθυντής: 

 
(i) προεδρεύει του Σχολικού Συμβουλίου, 

 
(ii) αποφασίζει για τις εγγραφές και διαγραφές των μαθητών και μαθητριών του 

Σχολείου, 
 

(iii) προΐσταται και διευθύνει το προσωπικό του Σχολείου και 
 

(iv) προτείνει προς τη Διαχειριστική Επιτροπή τις προσλήψεις και απολύσεις του 
προσωπικού. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 26 – ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
26.1 Το Σχολικό Συμβούλιο συνεδριάζει υπό την προεδρία του Διευθυντή και αποτελείται 

από:  
 

(i) τον Διευθυντή, 
 

(ii) τον εσωτερικό λογιστή του Σχολείου, 
 

(iii) τον πολιτιστικό σύμβουλο της Γαλλικής Πρεσβείας για λογαριασμό της AEFE, 
 

(iv) τρεις (3) εκλεγμένους εκπροσώπους του προσωπικού, 
 

(v) τρεις (3) εκλεγμένους εκπροσώπους των γονέων ή κηδεμόνων και των μαθητών.  
 

26.2 Έκαστο μέλος του Σχολικού Συμβουλίου έχει μία (1) ψήφο. Οι αντιπρόσωποι του 
Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία είναι 
διορισμένα από την Κυπριακή Δημοκρατία και ο Γάλλος Πρέσβης ή ο αντιπρόσωπός 
του έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Σχολικό Συμβούλιο χωρίς δικαίωμα ψήφου. 
 

26.3 Το Σχολικό Συμβούλιο: 
 

(i) Είναι αρμόδιο για όλα τα παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά ζητήματα. 
 

(ii) Ενημερώνεται για τις λεπτομέρειες του προϋπολογισμού και τα αποτελέσματα του 
οικονομικού έτους. 

 
(iii) Συντάσσει και εγκρίνει τους εσωτερικούς κανονισμούς του Σχολείου. 

 
(iv) Υιοθετεί το σχολικό ημερολόγιο και τα εκπαιδευτικά προγράμματα. 

 
(v) Εκφράζει γνώμη για όλα τα θέματα που είναι σχετικά με το Σχολείο. 
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ΑΡΘΡΟ 27 – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
 

27.1 Η Επιτροπή Εκδηλώσεων αποτελεί υποεπιτροπή της Διαχειριστικής Επιτροπής, 
σκοπός της οποίας είναι η διευκόλυνση του σχεδιασμού, της οργάνωσης και της 
υλοποίησης των εκδηλώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 20.7. 
 

27.2 Η Επιτροπή Εκδηλώσεων συνεδριάζει υπό την προεδρία του Προέδρου της 
Διαχειριστικής Επιτροπής και αποτελείται από:  
 

(i) τον Πρόεδρο της Διαχειριστικής Επιτροπής, 
 

(ii) τον εσωτερικό λογιστή του Σχολείου, 
 

(iii) τον Συντονιστή της Επιτροπής Εκδηλώσεων, 
 

(iv) όσα μέλη του Συνδέσμου επιθυμούν να συμμετέχουν στην Επιτροπή Εκδηλώσεων 
ως μη εκλεγμένα μέλη σε εθελοντική βάση. 

 
27.3 Ο Πρόεδρος συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Εκδηλώσεων και επιβλέπει τη 

λειτουργίας της. 
 

27.4 Ο εσωτερικός λογιστής τους Σχολείου διασφαλίζει ότι οι εκδηλώσεις 
προγραμματίζονται σύμφωνα με τους περιορισμούς του προϋπολογισμού. 
 

27.5 Ο Συντονιστής της Επιτροπής Εκδηλώσεων συντονίζει την εφαρμογή των 
αποφάσεων της Επιτροπής Εκδηλώσεων. 
 

27.6 Η Επιτροπή Εκδηλώσεων θα πρέπει να εργάζεται σε στενή συνεργασία με τον 
Διευθυντή του Σχολείου και θα υποβάλει ένα ετήσιο πλάνο εκδηλώσεων και σχετικό 
πλάνο προϋπολογισμού στη Διαχειριστική Επιτροπή και στον Διευθυντή στις αρχές 
κάθε σχολικής χρονιάς, κι όχι αργότερα από τα τέλη Οκτωβρίου.  
 

27.7 Οι εκδηλώσεις που διοργανώνει η Επιτροπή Εκδηλώσεων εντός του Σχολείου θα 
πρέπει να τυγχάνουν της έγκρισης του Διευθυντή. 
 

27.8 Άλλες εκδηλώσεις που πιθανό διοργανώνοντας εκτός των σχολικών εγκαταστάσεων, 
θα πρέπει να διοργανώνονται υπό την επωνυμία του Συνδέσμου. 
 

27.9 Όλα τα κέρδη από όλες τις εκδηλώσεις θα προσφέρονται απευθείας στο Σύνδεσμο. 
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ΑΡΘΡΟ 28 – ΈΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 
 

28.1 Τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής, έχουν την υποχρέωση να τηρούν λογιστικά 
βιβλία, στα οποία καταχωρίζονται όλες οι πράξεις όλων των δοσοληψιών του 
Συνδέσμου, ανάλογα με την περίπτωση, και να καταρτίζουν στο τέλος κάθε 
οικονομικού έτους τους ακόλουθους λογαριασμούς: 
 

(i) Λογαριασμό του ακαθάριστου εισοδήματος του Συνδέσμου ανάλογα με την 
περίπτωση, κατά τη διάρκεια του οικονομικούς έτους 
 

(ii) Λογαριασμό του πιστωτικού του υπολοίπου κατά την έναρξη του οικονομικού έτους 
και όλων των χρημάτων που έχουν εισπραχθεί για λογαριασμό τους κατά τη 
διάρκεια αυτού 

 
(iii) Λογαριασμό όλων των χρηματικών ποσών που οφείλονται από αυτά ή που τους 

οφείλονται και των πληρωμών που διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια του ίδιου 
οικονομικού έτους. 

 
28.2 Οι λογαριασμοί του Συνδέσμου ελέγχονται από εγκεκριμένο εξωτερικό ελεγκτή, με 

έξοδα του Συνδέσμου. Εάν ο Σύνδεσμος έχει ετήσια έσοδα τα οποία δεν υπερβαίνουν 
τις σαράντα χιλιάδες ευρώ (€40.000), δεν απαιτείται η ετοιμασία λογαριασμών 
ελεγμένων από εγκεκριμένο ελεγκτή. 
 

28.3 Η οικονομική έκθεση παραδίδεται από τον Ταμία της Διαχειριστικής Επιτροπής μαζί 
με τα λογιστικά βιβλία του Συνδέσμου, στον εγκεκριμένο εξωτερικό ελεγκτή του 
Συνδέσμου για λογιστικό έλεγχο (audit). 
 

28.4 Η Διαχειριστική Επιτροπή, ο Ταμίας και ο εσωτερικός λογιστής θα παρέχουν κάθε 
δυνατή βοήθεια στον εγκεκριμένο εξωτερικό ελεγκτή για τη γρήγορη συμπλήρωση 
του ελέγχου.  
 

28.5 Όταν ο λογιστικός έλεγχος συμπληρωθεί, οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις οι 
οποίες θα συμπεριλαμβάνουν ισολογισμό ή/και έκθεση των εξωτερικών λογιστών 
παραδίδεται στη Διαχειριστική Επιτροπή η οποία, μετά από σχετική απόφαση της σε 
συνεδρίαση, την παρουσιάζει στη Γενική Συνέλευση για έγκριση δια μέσου 
ψηφοφορίας κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του ημερολογιακού έτους που 
ακολουθεί το ημερολογιακό έτος το οποίο αφορούν οι εξελεγμένες οικονομικές 
καταστάσεις σε Τακτική Γενική Συνέλευση όπως προβλέπεται στην πιο πάνω 
παράγραφο 17.5(iii). 
 

28.6 Τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής του Συνδέσμου, έχουν την υποχρέωση να 
διαβιβάζουν στον Έφορο, το αργότερο εντός εφτά (7) μηνών από τη λήξη του 
οικονομικού έτους, τους λογαριασμούς και σχετική έκθεση του εγκεκριμένου 
ελεγκτή, όπως προβλέπεται στα εδάφια 28.1 και 28.2, αντίστοιχα. 
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ΑΡΘΡΟ 29 – ΔΙΑΛΥΣΗ 
 

29.1 Ο Σύνδεσμος διαλύεται στις κατωτέρω περιπτώσεις: 
 

(i) Όταν ο συνολικός αριθμός των μελών του μειωθεί κάτω από 20. Ο Έφορος 
ενημερώνεται το αργότερο σε ένα μήνα σε περίπτωση μείωσης του αριθμού των 
μελών κάτω των είκοσι (20). 

 
(ii) Με απόφαση του 75% των μελών του, που λαμβάνεται σε Έκτακτη Γενική 

Συνέλευση που συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό. 
 

(iii) Με απόφαση του Δικαστηρίου ύστερα από αίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου ή 
του ενός δεύτερου των μελών ή του Γενικού Εισαγγελέα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. 

 
(iv) Αν καθίσταται αδύνατη η λειτουργία του Συνδέσμου, δυνάμει των προνοιών του 

παρόντος Καταστατικού. 
 

(v) Αν ο Σύνδεσμος επιδιώκει σκοπό διαφορετικό από αυτόν που καθορίζεται στο 
Καταστατικό. 

 
29.2 Ο Σύνδεσμος όταν διαλυθεί, αυτοδικαίως βρίσκεται υπό εκκαθάριση. Μέχρι το τέλος 

της εκκαθάρισης και για τις ανάγκες του, ο Σύνδεσμος θεωρείται ότι εξακολουθεί να 
υφίσταται. 
 

29.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του τα οποία έχουν δικαίωμα ψήφου, ένα 
(1) ή περισσότερους, ως εκκαθαριστές του Συνδέσμου. Σε περίπτωση κατά την οποία 
το Διοικητικό Συμβούλιο αδυνατεί για οιονδήποτε λόγο να ορίσει εκκαθαριστή ή 
εκκαθαριστές του Συνδέσμου, ως τέτοιος δύναται να οριστεί από το Επαρχιακό  
Δικαστήριο Λευκωσίας μετά από αίτηση. 
 

29.4 Οι εκκαθαριστές όταν τελειώσουν με την εκκαθάριση των υποθέσεων του Συνδέσμου 
δίνουν σχετική ειδοποίηση περί διαλύσεως στον Έφορο. 
 

29.5 Σε περίπτωση διάλυσης του Συνδέσμου, η περιουσία του παραχωρείται ισότιμα σε 
οργάνωση ή/και οργανώσεις ή/και ιδρύματα με παρόμοιους σκοπούς και σε καμία 
περίπτωση δεν κατανέμεται μεταξύ των μελών του. Διαφορετικά, η περιουσία του 
Συνδέσμου κατανέμεται ως ορίζει ο Νόμος. 
 

29.6 Τυχόν απόφαση για συγχώνευση του Συνδέσμου με άλλο Σωματείο ή/και ίδρυμα 
ή/και μη κερδοσκοπικό οργανισμό ή/και ομοσπονδίας ή/και ένωσης ή/και άλλως πως 
δύναται να γίνει με συναίνεση των ¾ του συνόλου των μελών του Συνδέσμου. 
 

29.7 Ο εκκαθαριστής ευθύνεται και καταβάλει αποζημίωση για κάθε παράβαση των 
υποχρεώσεών του λόγω δικής του υπαιτιότητας και, σε περίπτωση περισσότερων 
του ενός εκκαθαριστών, ο κάθε ένας από αυτούς ευθύνεται εις ολόκληρον. 
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ΑΡΘΡΟ 30 – ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ 
 

30.1 Ο Σύνδεσμος αντιπροσωπεύεται σε όλες τις δικαστικές και εξώδικες διαδικασίες που 
τον αφορούν από τον Πρόεδρο της Διαχειριστικής Επιτροπής ή σε περίπτωση 
απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου από τον Αντιπρόεδρο ή σε περίπτωση 
απουσίας ή κωλύματος του Αντιπροέδρου, από δύο (2) μέλη της Διαχειριστικής 
Επιτροπής ειδικά προς τούτο οριζόμενα από την Διαχειριστική Επιτροπή. 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 31 – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
31.1 Καμία αμοιβή, οποιουδήποτε είδους, δεν καταβάλλεται για παρεχόμενες υπηρεσίες, 

σε οποιοδήποτε μέλος ή αξιωματούχο της Διαχειριστικής Επιτροπής ή του 
Διοικητικού Συμβουλίου. Νοείται ότι τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής μπορούν 
να ανακτήσουν ή/και να διεκδικήσουν τυχόν λογικά έξοδα που κατέβαλαν κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων τους. 
 

31.2 Ο Σύνδεσμος ευθύνεται έναντι τρίτων από τυχόν παράνομες πράξεις ή παραλείψεις 
των οργάνων ή υπαλλήλων που τον αντιπροσωπεύουν και συνεπάγονται 
υποχρέωση αποζημίωσης, νοουμένου ότι η ζημιογόνος πράξη ή παράλειψη έλαβε 
χώρα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που τους είχαν ανατεθεί. Νοείται ότι εάν η 
συγκεκριμένη ζημιογόνος πράξη ή παράλειψη έγινε εκ προθέσεως, δόλια, κακόπιστα 
ή λόγω βαριάς αμέλειας, το υπαίτιο πρόσωπο ή τα υπαίτια πρόσωπα ευθύνονται 
αλληλέγγυα και κεχωρισμένως έναντι του Συνδέσμου για την αποκατάσταση της 
ζημιάς που έχει υποστεί. 
 

31.3 Απόφαση Συνέλευσης ή Διαχειριστικής Επιτροπής ή Διοικητικού Συμβουλίου του 
Συνδέσμου, η οποία είναι αντίθετη προς το νόμο ή το καταστατικό είναι ακυρώσιμη, 
και η ακυρότητα κηρύσσεται από το Δικαστήριο, κατόπιν αγωγής οποιουδήποτε 
μέλους ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο έχει έννομο συμφέρον, η οποία 
καταχωρείται το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία λήψης της 
απόφασης. 

 
Νοείται ότι, η καθορισθείσα περίοδος των έξι (6) μηνών μπορεί να παραταθεί για 
ακόμη εννέα (9) μήνες, εάν το πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον αποδείξει ότι 
έλαβε γνώση του γεγονότος σε μεταγενέστερο χρόνο από το χρόνο λήψης της 
απόφασης. 
 

31.4 Το Δικαστήριο, στο πλαίσιο εκδίκασης αγωγής δυνάμει των διατάξεων του άρθρου  
31.3, δύναται, κατόπιν αίτησης οποιουδήποτε διαδίκου, να αναστείλει την εκτέλεση 
της προσβαλλόμενης απόφασης με τέτοιους όρους και τέτοιες προϋποθέσεις που το 
Δικαστήριο ήθελε κρίνει πρέπον να επιβάλει. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 32 – ΙΣΧΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

 
32.1 Το παρόν Καταστατικό, αποτελούμενο από τριάντα δύο (32) άρθρα, αντικαθιστά όλα 

τα προηγούμενα Καταστατικά, αναγνώστηκε και εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση 
στις 13 Δεκεμβρίου 2019 και τέθηκε σε ισχύ από την έγκριση του από τον Έφορο. 


