
1 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΝΕΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟN 

Άρθρον 1ον 

Επωνυμία και Έδρα 

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ 

ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ και συντομογραφικώς ΣΥΝ.ΑΠ.τ.Α. 

Ως ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ ορίζονται το σύνολο των δημοσίων σχολικών 

μονάδων βασικής (πρωτοβάθμιας) ή/και μέσης (δευτεροβάθμιας) εκπαιδεύσεως (δημοτικό 

σχολείο, τριτάξιο ή εξατάξιο γυμνάσιο, λύκειο), οι οποίες έχουν λειτουργήσει διαδοχικώς, η 

μία μετά την άλλη και εξακολουθούν να λειτουργούν, στο δασόκτημα Συγγρού 

«ΑΝΑΒΡΥΤΑ» από το 1949 και εντεύθεν και περιλαμβάνουν το τοπωνύμιον ΑΝΑΒΡΥΤΑ 

στην επωνυμία τους.  

Έδρα του Σωματείου ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής. 

Η επωνυμία του Συνδέσμου αποδίδεται Αγγλικά ως εξής : ANAVRYTA SCHOOLS 

ALUMNI ASSOCIATION και αντιστοίχως σε άλλες γλώσσες. 

Άρθρον 2ον 

Σκοποί 

1.- Σκοποί του Συνδέσμου είναι: 

α') Η ανάπτυξη της επικοινωνίας και των σχέσεων αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του, 

ιδιαιτέρως δε μεταξύ όσων διαχρονικά φοίτησαν στα εκπαιδευτήρια, τα οποία 

λειτούργησαν στις ειδικώς διαμορφωμένες για το σκοπό αυτό εγκαταστάσεις στο 

δασόκτημα Συγγρού «ΑΝΑΒΡΥΤΑ». 

β') Η ηθική, επαγγελματική και υλική υποστήριξη των μελών του. 

γ') Η σύσφιξη των σχέσεων των μελών του με το εν λειτουργία Εκπαιδευτήριο και η 

συμβολή του δια την επίτευξιν στόχων, ουχί μόνον εκπαιδεύσεως, αλλά και παιδείας. 

δ') Η υποστήριξη του επιτελουμένου έργου του Εκπαιδευτηρίου και ιδιαιτέρως η εμπέδωση 

παιδαγωγικών αρχών που επικεντρώνονται στην ανάδειξη πνευματικών και ηθικών αξιών 

και αρετών καθώς και της ευγενούς αμίλλης μέσα από την επίτευξη υψηλών 

εκπαιδευτικών επιδόσεων στο εκάστοτε εν λειτουργία Εκπαιδευτήριο Αναβρύτων. 

ε') Η καλλιέργεια και η ανάπτυξη του αθλητισμού και ιδιαιτέρως της γυμναστικής και των 

αθλημάτων, τα οποία είναι ιστορικώς συνδεδεμένα με την λειτουργία του Εκπαιδευτηρίου, 

είτε μέσω συμμετοχής σε αγώνες είτε μέσω εκδηλώσεων. 

στ') Η ανάληψη πρωτοβουλιών για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του 

Εκπαιδευτηρίου, οι οποίες είναι συνδεδεμένες με την παράδοση του Εκπαιδευτηρίου, 
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όπως το θέατρο, η βιβλιοθήκη, το κλειστό γυμναστήριο και οι χώροι ανοικτής αθλήσεως 

κ.λπ. 

ζ') Η προστασία, η συντήρηση και η αναβάθμιση του φυσικού χώρου του όλου 

δασοκτήματος «ΑΝΑΒΡΥΤΑ» με αυστηρά περιβαλλοντικά κριτήρια που αφορούν στα 

οικολογικά ιδιοσυστατικά του. 

η') Η διατήρηση της ιστορικής μνήμης του Ανδρέα και της Ιφιγενείας Συγγρού που είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένη με την διατήρηση της λειτουργίας του Εκπαιδευτηρίου και της 

παρούσης μορφής του δασοκτήματος «ΑΝΑΒΡΥΤΑ». Η διατήρηση της ιστορικής μνήμης 

όλων των προγενεστέρων σχολικών μονάδων και ιδίως της αρχικής (1949) που απετέλεσε 

πρωτοποριακό εγχείρημα για την Ελληνική εκπαίδευση. 

2.- Ο Σύνδεσμος αποτελεί μη κερδοσκοπικήν οργάνωσιν, με έντονη την κοινωνική 

προσφορά στους τομείς της εκπαιδεύσεως, της παιδείας και της προστασίας του 

περιβάλλοντος,  

3.- Ο Σύνδεσμος εκφράζων το σύνολον των αποφοίτων των εκπαιδευτηρίων που 

λειτούργησαν στον χώρο του κτήματος Συγγρού σκοπόν έχει την συνεργασίαν με τις 

κρατικές υπηρεσίες προς επίτευξιν των σκοπών και στόχων του, αλλά και την 

ανεξαρτησίαν του από κυβερνητικάς σχέσεις δομάς ή προγράμματα. 

Εν όψει των προαναφερθέντων χαρακτηριστικών του, για την επίτευξιν των πιο πάνω 

σκοπών και στα πλαίσια αυτών, ο Σύνδεσμος διοργανώνει κοινωνικές, πολιτιστικές, 

πνευματικές και αθλητικές εκδηλώσεις, εκπονεί μελέτες, εκδίδει έντυπα, διατηρεί και 

ενημερώνει ηλεκτρονικές σελίδες, συνεργάζεται ενεργώς με τις αρμόδιες υπηρεσίες σε 

κάθε επίπεδο (αυτοδιοικητικό, περιφερειακό, εθνικό, κοινοτικό κλπ) και μεριμνά για την 

αύξησιν της περιουσίας του. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 

Περί Μελών 

Άρθρον 3ον 

Διακρίσεις Μελών 

Τα μέλη του Συνδέσμου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα. 

Ιδρυτικά μέλη είναι τα τακτικά εκείνα μέλη που συνέπραξαν εις την ίδρυσιν του Συνδέσμου. 

Άρθρον 4ον 

Τακτικά Μέλη 

Α) Τακτικά μέλη του Συνδέσμου δύνανται να γίνουν, με την διαδικασία που περιγράφεται 

στην παρ. Γ.1 του παρόντος άρθρου, οι κάτωθι : 
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1.- Οι απόφοιτοι Εκπαιδευτηρίου που λειτούργησε με την μορφή μιας δημοσίας σχολικής 

μονάδος κατά τα οριζόμενα στο άρθρ. 1 του παρόντος. Ως απόφοιτοι νοούνται τα 

πρόσωπα που έχουν λάβει, ή θα λάβουν στο μέλλον απολυτήριο εξαταξίου Γυμνασίου ή 

τριταξίου Λυκείου από μία από τις μονάδες αυτές (σήμερα είναι το Πρότυπο Πειραματικό 

Λύκειο Αναβρύτων). 

Εδικότερα και σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα δεδομένα τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν οι 

απόφοιτοι των ακολούθων μονάδων : 

α) Του Εθνικού Εκπαιδευτηρίου Αναβρύτων 

β) Του Γυμνασίου Αριστούχων «Ανάβρυτα» 

γ) Της Προτύπου Σχολής Αναβρύτων 

δ) Του Προτύπου Κλασικού Γυμνασίου Αναβρύτων (6ταξίου) 

ε) Του Προτύπου Κλασικού Λυκείου Αναβρύτων (3ταξίου) 

στ) Του Πειραματικού Λυκείου Αναβρύτων 

ζ) Του Προτύπου Πειραματικού Λυκείου Αναβρύτων 

2.- Όσοι αποφοιτούν κάθε έτος από το εν λειτουργία Λύκειον του Εκπαιδευτηρίου, ήτοι 

σήμερον από το Πρότυπον Πειραματικόν Λύκειον Αναβρύτων. 

3.- Οι απόφοιτοι τυχόν μελλοντικού δημοσίου εκπαιδευτηρίου μέσης εκπαιδεύσεως, το 

οποίον θα λειτουργήσει στο μέλλον στον ίδιο χώρον, με πιθανώς διαφορετικήν μορφήν 

ή/και οργανωτικήν δομήν αλλά που θα αποτελεί την διάδοχον κατάστασιν του σημερινού 

Εκπαιδευτηρίου. 

4.- Όσοι είναι ήδη τακτικά μέλη νομοτύπως ιδρυθέντος Συλλόγου Αποφοίτων 

οποιασδήποτε σχολικής μονάδος από τις αναφερόμενες στο ως άνω άρθρ. 1, και στην 

παρ. Α-1 του παρόντος άρθρου, εφ’ όσον οι Σύλλογοι αυτοί έχουν ιδρυθεί προ της 

ιδρύσεως του παρόντος υπό ίδρυσιν Συνδέσμου. Εν προκειμένω ακολουθείται η 

διαδικασία της παρ. Γ-3 του παρόντος άρθρου. 

Β) Τακτικά μέλη του Συνδέσμου μπορούν επίσης να γίνουν όσοι εφοίτησαν επί 

τουλάχιστον ένα σχολικόν έτος σε οποιαδήποτε σχολική μονάδα του εκπαιδευτηρίου από 

τις αναφερόμενες στο Άρθρ. 1 του παρόντος και δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις 

της παρ. Α του παρόντος άρθρου και οι οποίοι θα αναφέρονται ως «Παλαιοί Μαθηταί» ή 

«Φοιτήσαντες». Εν προκειμένω ακολουθείται η διαδικασία της παρ. Γ-2 του παρόντος 

άρθρου. 

Γ) 1) Για την εγγραφή ως Τακτικού μέλους Αποφοίτου κατά την παρ. Α του παρόντος 

άρθρου στον Σύνδεσμο απαιτείται η εκ μέρους του υποβολή στο Δ.Σ. απλής γραπτής 

αιτήσεως εγγραφής με τα βασικά του στοιχεία (ονοματεπώνυμο, όνομα γονέων, στοιχεία 

επικοινωνίας, έτος και σχολική μονάδα αποφοιτήσεως, διάρκεια σπουδών στο 
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Εκπαιδευτήριο και όποιοδήποτε άλλο στοιχείον θεωρηθεί αναγκαίο από το Δ.Σ.). Η αίτησις 

υποβάλλεται και δι ηλεκτρονικού μηνύματος (email) αρκεί να επιβεβαιώνεται η ταυτότης 

του αιτούντος. 

Η γραπτή αυτή αίτησις ελέγχεται από το Δ.Σ. ως προς την ακρίβειά της εντός ευλόγου 

χρονικού διαστήματος και ακολούθως κοινοποιείται στον αιτούντα το αποτέλεσμα του 

ελέγχου. Η επιβεβαίωσις του ελέγχου και η κοινοποίησίς της αποτελούν και 

οριστικοποίησιν της εγγραφής του αιτούντος ως Τακτικού μέλους του Συνδέσμου. 

Για τους αποφοίτους του Εκπαιδευτηρίου η επιβεβαίωση της ιδιότητας αυτής γίνεται είτε με 

βάση την κατάσταση αποφοίτων που μπορεί το Εκπαιδευτήριο να έχει θέσει στην διάθεση 

του Συνδέσμου είτε με την υποβολή από τον απόφοιτο επικυρωμένου φωτοαντιγράφου 

του απολυτηρίου του. Σε περίπτωση που το Εκπαιδευτήριο δεν έχει καταστάσεις 

αποφοίτων ή δεν τις έχει θέσει στην διάθεση του Συνδέσμου, αρκεί σχετική γραπτή 

βεβαίωση από τον Διευθυντή του Εκπαιδευτηρίου. 

2) Οι φοιτήσαντες κατά τα οριζόμενα στην παρ. Β΄ του παρόντος, παλαιοί μαθηταί του 

Εκπαιδευτηρίου, υποβάλλουν αίτησιν εγγραφής στο Διοικητικόν Συμβούλιον του 

Συνδέσμου μαζί με το αποδεικτικόν της φοιτήσεώς των. 

Η αίτησις θα εισαχθή προς έγκρισιν εις την Γεν. Συνέλευσιν του Συνδέσμου. 

Η απόδειξη της ιδιότητός των ως φοιτησάντων γίνεται είτε με βάση την κατάσταση 

μαθητών που το Εκπαιδευτήριον έχει θέσει στην διάθεση του Συνδέσμου είτε με την 

υποβολή από τον φοιτήσαντα μαθητή σχετικού εγγράφου είτε με βεβαίωση του αρμοδίου 

διευθυντή του Γυμνασίου ή Λυκείου του Εκπαιδευτηρίου. Στην προκειμένη περίπτωση ο 

αιτών καθίσταται μέλος από της σχετικής εγκριτικής αποφάσεως της Γεν. Συνελεύσεως.  

3) Για την εγγραφή ως μελών του Συνδέσμου, μελών νομοτύπως ήδη ιδρυθέντων 

συλλόγων αποφοίτων, η επιβεβαίωσις γίνεται με την προσκόμισιν βεβαιώσεως της 

Γραμματείας του Οικείου Συλλόγου εις τον οποίον ανήκουν. 

4) Εις απάσας τας ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικ. Συμβούλιον δικαιούται να προβαίνει εις 

επιβεβαίωσιν των υποβαλλομένων εις αυτό στοιχείων. 

Άρθρον 5ον 

Επίτιμα Μέλη 

α') Επίτιμα μέλη μπορούν να εκλεγούν πρόσωπα που ενίσχυσαν σημαντικά, είτε ηθικά είτε 

υλικά, τον Σύνδεσμο στην εκπλήρωση των σκοπών , καθώς και πρόσωπα που 

εργάστηκαν στα εκπαιδευτήρια και συνέβαλαν με την προσωπική τους εργασία στην 

επιτυχή λειτουργία του εκπαιδευτηρίου, όπως καθηγητές, διευθυντές, παιδαγωγοί, 

προσωπικό, μέλη Συλλόγων Γονέων κ.λπ.  

β') Η εκλογή επίτιμου μέλους γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης 

κατά πλειοψηφία των 3/5 των παρισταμένων και δικαιουμένων ψήφων μελών μετά από 
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σχετική πρόταση του Δ.Σ., η οποία έχει ληφθεί με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του, ή 

κατόπιν προτάσεως είκοσι (20) τακτικών μελών. 

γ') Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, δεν μπορούν να εκλεγούν σε όργανα 

διοικήσεως του Συνδέσμου και απαλλάσσονται από τις εισφορές που τα τακτικά μέλη 

υποχρεούνται να καταβάλλουν στον Σύνδεσμο.  

Μετάταξις τακτικού μέλους στα επίτιμα μέλη, προϋποθέτει την προτέραν συναίνεσίν του. 

Άρθρον 6ον 

Υποχρεώσεις των μελών 

Τα μέλη οφείλουν να συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών του Συνδέσμου, 

συμμορφούμενα με τις διατάξεις του παρόντος. 

Άρθρον 7ον 

Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται στην καταβολή ετησίας συνδρομής εντός του πρώτου 

τριμήνου εκάστου έτους με την καταβολήν της οποίας θεωρούνται ταμειακώς ενήμερα. 

Οι απόφοιτοι του Εκπαιδευτηρίου που εγγράφονται ως νέα μέλη του Συνδέσμου 

απαλλάσσονται από την ετήσια συνδρομή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του μεθεπόμενου 

από το έτος της αποφοιτήσεώς τους, έτους. 

Άρθρον 8ον 

Καθυστέρηση καταβολής συνδρομών 

Καθυστέρηση καταβολής της συνδρομής πέραν της ως άνω τρίμηνης προθεσμίας 

συνεπάγεται αυτοδικαίως την αναστολή της ιδιότητος του μέλους και συνεπώς τον 

αποκλεισμό του από τις Γενικές Συνελεύσεις και κάθε άλλη δραστηριότητα του Συνδέσμου, 

ιδία δε του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. 

Η αναστολή αυτή και ο αποκλεισμός αίρονται, μετά την καταβολή της συνδρομής, εντός 

του ιδίου έτους, πλέον τυχόν προσαυξήσεων που θα έχουν θεσπισθεί. 

Καθυστερήσεις της καταβολής των συνδρομών πέραν του έτους απαγορεύεται να 

τακτοποιούνται εντός του προ των αρχαιρεσιών τριμήνου. 

Κατ’ αναλογίαν εις περίπτωσιν που αρχική αίτησις εγγραφής τακτικού μέλους υποβάλλεται 

μετά παρέλευσιν τριετίας από την αποφοίτησίν του, ή μετά παρέλευσιν τριετίας από την 

ίδρυσιν του Συνδέσμου, δεν εισάγεται προς το Διοικητικό Συμβούλιον, κατά το 

ημερολογιακόν, προ των αρχαιρεσιών, τρίμηνο. 



6 

 

Άρθρον 9ον 

Αποχώρηση και διαγραφή μέλους 

Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει από τον Σύνδεσμο γνωστοποιώντας τούτο 

εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο επί αποδείξει άλλως με επιστολή του, που θα 

πρωτοκολληθεί στο αντίστοιχο Βιβλίο Πρωτοκόλλου του Συνδέσμου. Η δήλωση 

αποχωρήσεως μπορεί να γίνει και με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκρονικό μήνυμα (email) 

αρκεί να επιβεβαιώνεται η ταυτότητα του αποστολέα. 

Άρθρον 10ον 

Κάθε μέλος, του οποίου η διαγωγή ήθελε καταδειχθεί ασυμβίβαστη προς την αξιοπρέπεια 

του Συνδέσμου, είναι δυνατόν να διαγραφεί μετά από έγγραφη πρόταση είκοσι (20) 

τακτικών μελών ή μετά από υπόδειξη τριών (3) μελών του Δ.Σ. προς την Γενική 

Συνέλευση. Η τελική απόφαση λαμβάνεται από την Γενική Συνέλευση κατά πλειοψηφία 

των 2/3 των παρευρισκομένων και δικαιουμένων ψήφου μελών. Για την λήψη τέτοιας 

αποφάσεως απαιτείται να παρίσταται το 1/3 των δικαιουμένων ψήφου μελών. 

Άρθρον 11ον 

1) Κάθε μέλος που καταδικάστηκε για κακούργημα ή για κάποιο απ’ τα ατιμωτικά 

πλημμελήματα διαγράφεται αυτοδικαίως ευθύς ως η καταδικαστική απόφασις καταστή 

αμετάκλητος. 

2) Δεν μπορεί να εγγραφεί μέλος του Συνδέσμου ή να παραμείνει μέλος του Συνδέσμου 

πρόσωπό το οποίον αποδεδειγμένα με πράξεις ή παραλείψεις του, έχει συντελέσει εις την 

ηθικήν βλάβην ή προσβολήν της νομικής προσωπικότητος του Συνδέσμου είτε εις την 

βλάβην των ευρεία εννοία περιουσιακών συμφερόντων του. Η απόρριψις της αιτήσεως 

εγγραφής του εν λόγω προσώπου γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία 

λαμβάνεται με πλειοψηφία 4/5 των παρόντων και δικαιουμένων ψήφου μελών μετά από 

εισήγηση του Δ.Σ. ή έγγραφη πρόταση είκοσι (20) Τακτικών μελών. 

3) Στις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου όπως και στις περιπτώσεις του προηγουμένου 

άρθρου η επανεγγραφή δεν είναι δυνατή. 

Άρθρον 12ον 

Μέλη που καθυστερούν την συνδρομή τους περισσότερο από τρία (3) έτη διαγράφονται 

αυτοδικαίως. Επανεγγραφή είναι δυνατή μόνον αν ο διαγραφείς καταβάλει τις οφειλόμενες 

συνδρομές, τυχόν προσαυξήσεις που θα θεσπισθούν και το δικαίωμα επανεγγραφής εντός 

ενός μηνός από της γνωστοποιήσεως εις αυτόν της διαγραφής του.. 

Η ως άνω μηνιαία προθεσμία αναστέλλεται δι όσον χρόνον συντρέχουν οι περιπτώσεις 

του αρθρ. 8 του παρόντος. 

Παρερχομένης απράκτου της ανωτέρω προθεσμίας, η επανεγγραφή είναι δυνατή κατά 

τους όρους του αρθρ. 4 του παρόντος. 
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Άρθρον 13ον 

Σε περίπτωση διαγραφής μέλους, η αξίωση του Συνδέσμου για τις οφειλόμενες συνδρομές 

δεν αποσβέννυται.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ 

Άρθρον 14ον 

Πόροι του Συνδέσμου 

Πόροι του Συνδέσμου είναι: 

α) Το εφ' άπαξ δικαίωμα εγγραφής και επανεγγραφής των τακτικών μελών καθοριζόμενον 

εκάστοτε υπό του Δ.Σ. 

β) Η ετησία συνδρομή των τακτικών μελών που καθορίζεται ομοίως υπό του Δ.Σ. 

Το Δ.Σ. έχει την ευχέρεια να ορίζει εναλλακτικούς τρόπους καταβολής συνδρομής, π.χ. να 

ορίζει ύψος πενταετούς ή δεκαετούς συνδρομής με βάση την αρχή της ανταποδοτικότητος, 

δηλαδή διασφαλίζοντας αμοιβαίο όφελος Συνδέσμου και μελών. 

γ) Οι πάσης φύσεως πρόσοδοι εκ της διαχειρίσεως της περιουσίας του Συνδέσμου. 

δ) Τα έσοδα από εκδόσεις, μελέτες, εράνους, λαχεία, εκδρομές, εορτές, αθλητικές, 

καλλιτεχνικές, επιστημονικές κλπ εκδηλώσεις του Συνδέσμου. 

ε) Κάθε περιουσιακό στοιχείο που δίδεται στο Σύνδεσμο εκ χαριστικής αιτίας από μέλη του 

ή τρίτα πρόσωπα προς διευκόλυνσιν διεκπεραιώσεως είτε συγκεκριμένου σκοπού του 

Συνδέσμου είτε γενικώς των σκοπών του. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ 

Άρθρον 15ον 

Περί Διοικήσεως του Συνδέσμου 

Όργανα διοικήσεως του Συνδέσμου είναι: 

α)  η Γενική Συνέλευση των μελών 

β) το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) 

γ) η Ελεγκτική Επιτροπή 
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Άρθρον 16ον 

Περί Γενικών Συνελεύσεων 

Η Γενική Συνέλευση των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του Συνδέσμου, αποφασίζει 

για κάθε ζήτημα αυτού, το οποίο δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου και ασκεί 

την εποπτεία και τον έλεγχο επί των λοιπών οργάνων της Διοικήσεως. 

Άρθρον 17ον 

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται υπό του Δ.Σ. τακτικώς μεν άπαξ του έτους και εντός του 

Α΄ τριμήνου, εκτάκτως δε, οσάκις τούτο κριθεί επιβεβλημένο υπ’ αυτού (Δ.Σ.) ή ζητηθεί 

εγγράφως εκ μέρους τριάντα τακτικών μελών ή υπό της Ελεγκτικής Επιτροπής, 

συμφώνως προς το άρθρον 54. 

Άρθρον 18ον 

Οι προσκλήσεις για την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως αποστέλλονται 

(ηλεκτρονικώς) στα μέλη που έχουν δηλώσει ηλεκτρονικήν διεύθυνσιν αναρτώνται δε εις 

τον ιστότοπον του Συνδέσμου προ είκοσι τουλάχιστον ημερών και περιέχουν 

υποχρεωτικώς τον τόπο και χρόνο της συνεδριάσεως, όλα τα συζητητέα θέματα (ημερήσια 

διάταξη) καθώς και την ημερομηνία νέας (επαναληπτικής) συνεδριάσεως εντός εβδομάδος 

από την πρώτη, για την περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία στην πρώτη σύγκληση. 

Αι προσκλήσεις θα δημσιεύονται επιπλέον και εις μιαν ημερησίαν εφημερίδα των Αθηνών 

και μιαν τοπικήν εφημερίδα. 

Άρθρον 19ον 

Η Γενική Συνέλευση, εφ’ όσον δια του παρόντος δεν ορίζεται άλλως, ευρίσκεται εν απαρτία 

στην μεν πρώτη συνεδρίαση, όταν παρίσταται το 1/3 των δικαιουμένων ψήφου μελών, εις 

δε την δευτέραν (επαναληπτικήν) συνεδρίασιν ανεξαρτήτως αριθμού παρευρισκομένων 

μελών. 

Άρθρον 20ον 

Κατά την τακτική Γενική Συνέλευση αναγιγνώσκεται η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, 

λογοδοτεί το Δ.Σ. και αποφαίνεται η Γενική Συνέλευση για την απαλλαγή των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης, τίθεται προς έγκριση ο ισολογισμός και 

απολογισμός για την λήξασα χρήση και ψηφίζεται ο προϋπολογισμός για το επόμενο έτος. 

Εάν μετά το πέρας της λογοδοσίας ζητηθεί ο καταλογισμός ευθυνών σε μέλη του Δ.Σ., 

εγγράφως και αιτιολογημένα, από τρία (3) τουλάχιστον μέλη της Γ.Σ., η Γενική Συνέλευση 

αποφαίνεται κατά την ίδια συνεδρίαση με μυστική ψηφοφορία. 

Άρθρον 21ον 

Το Δ.Σ. υποχρεούται πέντε τουλάχιστον ημέρες προ της συγκλήσεως της τακτικής Γενικής 

Συνελεύσεως να έχει στην διάθεση κάθε μέλους την έκθεση πεπραγμένων μαζί με τον 
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ισολογισμό και απολογισμό του λήξαντος έτους και τον προτεινόμενο προϋπολογισμό 

εσόδων και εξόδων για το επόμενο έτος. 

Άρθρον 22ον 

Λήψις αποφάσεων 

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, εφ’ όσον δια του παρόντος δεν ορίζεται άλλως, 

λαμβάνονται κατ’ απόλυτη πλειοψηφία των παρευρισκομένων και δικαιουμένων ψήφου 

μελών. 

Άρθρον 23ον 

Κάθε προσωπικό ζήτημα, εκτός των περιπτώσεων των άρθρων 31 και 32 παρ. 1, λύεται 

δια μυστικής ψηφοφορίας. 

Άρθρον 24ον 

Απαγορεύεται στα μέλη του Δ.Σ. η επιχείρηση κάθε δικαιοπραξίας που αφορά στην κτήση 

ή μεταβίβαση ακινήτου για τον Σύνδεσμο ή στην σύσταση, αλλοίωση ή κατάργηση 

εμπραγμάτου επ’ αυτού δικαιώματος καθώς και η εκποίηση ή η επιβάρυνση με 

εμπράγματο δικαίωμα πραγμάτων κινητών του Συνδέσμου, προωρισθέντων είτε για πάγια 

χρήση (λ.χ. εξοπλισμός γραφείων, εντευκτηρίων κτλ.) είτε για περιουσιακόν όφελος του 

συνδέσμου ως ενσωματούντα υλικήν αξίαν είτε πρόκειται περί κειμηλίων, χωρίς 

προηγουμένη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. Δικαιοπραξία που έχει καταρτισθεί κατά 

παράβαση αυτής της διατάξεως είναι χωρίς αποτέλεσμα για τον Σύνδεσμο. 

Η Γενική Συνέλευση δύναται να εξουσιοδοτήσει το Δ.Σ. να επιχειρήσει μία από τις 

ανωτέρω πράξεις είτε υπό περιορισμούς είτε ελεύθερα κατά την κρίση του. 

Άρθρον 25ον 

Από την απαγόρευση του προηγουμένου άρθρου εξαιρείται η πράξη αποδοχής δωρεάς, 

κληρονομίας ή κληροδοσίας εφ’ όσον δι' αυτής ήθελε προκύψει οικονομικό όφελος για τον 

Σύνδεσμο. 

Άρθρον 26ον 

Το Δ.Σ. δεν έχει την εξουσία είτε της αποδοχής άνευ του ευεργετήματος της απογραφής, 

είτε της παραλείψεως εμπροθέσμου αποποιήσεως κληρονομίας, στην περίπτωση που το 

παθητικό της είναι υπέρτερο του ενεργητικού. 

Άρθρον 27ον 

Υποβολή προτάσεων, αιτήσεων και ανακοινώσεων μελών 

Κάθε πρόταση, αίτηση, ανακοίνωση ή καταγγελία περί ζητήματος που αφορά στον 

Σύνδεσμο ή σε μέλη του, υποβάλλεται εγγράφως στο Δ.Σ. ή μέσω αποστολής 

ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συνδέσμου. 
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Άρθρον 28ον 

Πρόταση υποβαλλομένη υπό 20 τακτικών μελών στο Δ.Σ. προ της αποστολής και 

δημοσιεύσεως των προσκλήσεων του άρθρου 18 εγγράφεται υποχρεωτικά στην ημερησία 

διάταξη. 

Άρθρον 29ον 

Πρόταση μη εγγεγραμμένη στην ημερήσιαν διάταξη δύναται να υποβληθεί στην αρχή της 

συνεδριάσεως εις τον Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως, εφ’ όσον υποστηρίζεται 

εγγράφως υπό τουλάχιστον δέκα (10) μελών, και συζητείται εάν δεχθή η Γενική Συνέλευση 

το κατεπείγον αυτής, με φανερή ψηφοφορία. 

Άρθρον 30ον 

Πρόταση άπαξ απορριφθείσα δεν προτείνεται εκ νέου προ της παρελεύσεως έτους από 

της συζητήσεώς της. Εις περίπτωσιν ισοψηφίας η πρότασις απορρίπτεται, ως μη 

υπερψηφισθείσα. 

Άρθρον 31ον 

Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως 

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει Πρόεδρο για την διεύθυνση των εργασιών της, ένα μέλος από 

τα παριστάμενα εκλόγιμα μέλη αποκλειομένων των μελών του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής 

Επιτροπής καθώς και των υποψηφίων για το Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως κηρύσσει την έναρξη και λήξη των εργασιών, 

διευθύνει τις συζητήσεις, δίνει τον λόγο και αφαιρεί αυτόν εκ των παρεκτρεπομένων και 

θέτει τα ζητήματα προς ψηφοφορίαν κατά την σειράν τους. 

Άρθρον 32ον 

Γραμματεύς της Γενικής Συνελεύσεως 

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει επίσης Γραμματέα δια την τήρηση πρακτικών, εν έτερον μέλος 
εκ των παρισταμένων εκλογίμων μελών, αποκλειομένων των μελών του Δ.Σ., της 
Ελεγκτικής Επιτροπής καθώς και των υποψηφίων για το Δ.Σ. 

Στα πρακτικά σημειούνται ιδιαιτέρως τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών, οι ληφθείσες 
αποφάσεις, τα ονόματα των ομιλησάντων και το περιεχόμενο των συζητήσεων 
περιληπτικά και επισυνάπτεται κατάσταση με τα ονόματα των προσελθόντων μελών. 

Εντός πέντε (5) ημερών από το πέρας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, τα 
πρακτικά καθαρογράφονται από τον Γραμματέα στο οικείο βιβλίο, υπογράφονται από 
αυτόν και από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως και παραδίδονται προς φύλαξη στον 
Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου. 

Άρθρον 33ον 

Μέχρι της εκλογής του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως η συνεδρίαση διευθύνεται από 

τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρούντα αυτόν. 
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Άρθρον 34ον 

Το Δ.Σ. δύναται κατά την κρίση του να προσκαλεί στις Γενικές Συνελεύσεις πρόσωπα 

τρίτα, τα οποία λόγω της ιδιότητός των είναι σε θέση να κατατοπίσουν ή συμβουλεύσουν 

επί ζητήματος που ενδιαφέρει τον Σύνδεσμο. 

Επί προσωπικών θεμάτων η Γενική Συνέλευση δύναται να απαγορεύσει την παρουσία 

των ως άνω προσκληθέντων προσώπων. 

Παρουσία τρίτων προσώπων στην Γενική Συνέλευση κατά την διάρκεια των αρχαιρεσιών 

δεν είναι επιτρεπτή σε καμμία περίπτωση. 

Άρθρον 35ον 

Διοικητικό Συμβούλιο 

α') Ο Σύνδεσμος διοικείται από εννεαμελές Δ.Σ. αποτελούμενο από τον Πρόεδρο, τον 

Αντιπρόεδρο, τον Γενικόν Γραμματέα, τον Ταμία και πέντε συμβούλους. 

β’) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται ανά διετία από την Γενική Συνέλευση με μυστική 

ψηφοφορία κατά τα οριζόμενα ειδικώτερα στα άρθρα 56 έως 64. 

Άρθρον 36ον 

Τα μέλη του Δ.Σ. ευθύνονται εις ολόκληρον μεν για αποφάσεις που ελήφθησαν κατόπιν 

ψήφου των ή για υποθέσεις του Συνδέσμου την διενέργεια των οποίων από κοινού 

ανέλαβαν, προσωπικώς δε για την εκπλήρωση των εκ του παρόντος καταστατικού 

υποχρεώσεών τους. 

Άρθρον 37ον 

Το Δ.Σ. προπαρασκευάζει τις εργασίες της Γενικής Συνελεύσεως, εκτελεί τις αποφάσεις 

της, διοικεί και διαχειρίζεται την περιουσία και τις υποθέσεις του Συνδέσμου και επιδιώκει 

την εκπλήρωση των σκοπών του. 

Άρθρον 38ον 

Το Δ.Σ. δύναται να αναθέσει σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του την διενέργεια 

συγκεκριμένης υποθέσεως, ελεύθερα κατά την κρίσιν τους ή υπό περιορισμούς, 

επιφυλασσομένης της διατάξεως του άρθρου 50.  

Άρθρον 39ον 

Σύγκληση Διοικ. Συμβουλίου 

Το Δ.Σ. συγκαλείται υπό του Προέδρου και συνεδριάζει τακτικώς μεν τουλάχιστον μια 

φορά το μήνα και εκτάκτως όποτε το κρίνει επιβεβλημένο ο Πρόεδρος ή αν ζητηθεί 

εγγράφως από το 1/3 των μελών του Δ.Σ. 
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Άρθρον 40ον 

Η ημερομηνία συγκλήσεως του Δ.Σ. πρέπει να γνωστοποιείται εις όλα τα μέλη του προ 

πέντε (5) τουλάχιστον ημερών της προθεσμίας συντεμνομένης εις περιπτώσεις 

κατεπείγοντος. Η  ειδοποίηση γίνεται με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (email) στις  

ηλεκτρονικές διευθύνσεις των μελών, είτε με τηλεομοιοτυπία (fax). 

Άρθρον 41ον 

Το Δ.Σ. ευρίσκεται εν απαρτία εφ’ όσον παρίστανται τα 2/3 των μελών του, ήτοι (6) έξ 

μέλη. 

Εις περίπτωσιν μη απαρτίας κατά την πρώτη εκάστοτε συνεδρίαση τούτο συνέρχεται 

κατόπιν νέας κλήσεως εντός πέντε ημερών από της ματαιωθείσης συνεδριάσεως και 

αποφασίζει εγκύρως εάν παρίστανται πέντε (5) εκ των μελών του. 

Άρθρον 42ον 

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε 

περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 

Άρθρον 43ον 

Τα μέλη του Δ.Σ. υποχρεούνται να παρίστανται κατά τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., να 

επιδεικνύουν την προσήκουσα επιμέλεια κατά την διαχείριση των υποθέσεων του 

Συνδέσμου, να ασκούν προσηκόντως τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί και να 

λογοδοτούν στο Δ.Σ. για τα πεπραγμένα τους. 

Άρθρον 44ον 

Τα μέλη του Δ.Σ. εκτός των δυνάμει ετέρων διατάξεων του παρόντος, ή δι’ αποφάσεως της 

Γενικής Συνελεύσεως ή του Δ.Σ. ανατιθεμένων σ’ αυτά καθηκόντων, έχουν τα ειδικά 

καθήκοντα που περιγράφονται στα άρθρα 45 έως 49 του παρόντος. 

Άρθρον 45ον 

Καθήκοντα Προέδρου 

Ο Πρόεδρος προεδρεύει του Δ.Σ., υπογράφει τα εξερχόμενα έγγραφα και τις αποδείξεις 

πληρωμών και εισπράξεων για ποσά που ορίζονται εκάστοτε υπό του Δ.Σ., επιμελείται της 

δράσεως και των εργασιών του Συνδέσμου, τις συντονίζει, ασκεί οικονομικό έλεγχο 

αναφέροντας σχετικά στο Δ.Σ. και στην Γενική Συνέλευση και φροντίζει για την ακριβή 

τήρηση των διατάξεων του Καταστατικού. 

Άρθρον 46ον 

Καθήκοντα Αντιπροέδρου 

Ο Αντιπρόεδρος αναπληροί τον Πρόεδρο εις περίπτωσιν απουσίας ή κωλύματός του και 

έχει όσες αρμοδιότητες του παραχωρήσει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο. 
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Άρθρον 47ον 

Καθήκοντα Γενικού Γραμματέως 

Ο Γενικός Γραμματεύς έχει την ανωτέρα εποπτεία και διοίκηση της Γραμματείας, τηρεί το 

αρχείο του Συνδέσμου και το μητρώο των μελών, συντάσσει τα πρακτικά του Δ.Σ., τα 

οποία υπογράφονται από τα μέλη του Δ.Σ., διεκπεραιώνει την αλληλογραφία και 

συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα εξερχόμενα έγγραφα, διπλώματα και πρακτικά 

ή αντίγραφα αυτών. 

Η επικοινωνία της Γραμματείας με τα μέλη γίνεται κατά κανόνα ηλεκτρονικώς, εις την 

ηλεκτρονικήν διεύθυνσιν που έχει δηλώσει κάθε μέλος κατά την εγγραφήν του είτε 

μεταγενεστέρως, και με παράλληλον ανάρτησιν ανακοινώσεως εις τον Ιστότοπον του 

Συνδέσμου. 

Άρθρον 48ον 

Καθήκοντα Ταμία 

Ο Ταμίας ενεργεί τις εισπράξεις και πληρωμές βάσει σχετικών ενταλμάτων, εκδίδει τις 

αναγκαίες διπλότυπες αποδείξεις, τηρεί βιβλίον εσόδων και εξόδων, παρακολουθεί την 

καταβολή των συνδρομών εκ μέρους των μελών και ενημερώνει σχετικά το Δ.Σ., φυλάσσει 

τα δικαιολογητικά του Ταμείου, τα χρήματα, τα χρεώγραφα ή αξιόγραφα του Συνδέσμου 

και είναι προσωπικά υπεύθυνος για τα διαπεπιστευμένα εις αυτόν. 

Ο Ταμίας υποχρεούται να καταθέτει σε ανεγνωρισμένες Τράπεζες επ’ ονόματι του 

Συνδέσμου το υπερβαίνον το υπό του Δ.Σ. εκάστοτε καθοριζόμενον ποσόν του Ταμείου 

και να καταθέτη ομοίως προς φύλαξιν χρεώγραφα ή αξιόγραφα εφ’ όσον είναι μείζονος της 

ανωτέρω αξίας. Κατ’ απόφασιν όμως του Δ.Σ. ο Ταμίας δύναται να κρατή εις χείρας του 

και μεγαλύτερον ποσόν. 

Για την κίνηση των Τραπεζικών λογαριασμών θα υπογράφουν τα υπό του Δ.Σ. 

εξουσιοδοτημένα προς τον σκοπό αυτό πρόσωπα. 

Άρθρον 49ον 

Καθήκοντα Συμβούλων 

Οι Σύμβουλοι εκτός από τυχόν ειδικά καθήκοντα που θα τους ανατεθούν από το Δ.Σ., 

έχουν την εποπτεία της λοιπής περιουσίας του Συνδέσμου και την φροντίδα των 

δημοσιευμάτων αυτού. 

Άρθρον 50ον 

Αναπλήρωσις μελών Δ.Σ. 

Μέλος του Δ.Σ. κωλυόμενο αναπληρούται στα ανατεθέντα εις αυτό καθήκοντα, από άλλο 

μέλος του Δ.Σ. κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. 
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Άρθρον 51ον 

Ανάκλησις μελών Δ.Σ. 

Σε περίπτωση ανακλήσεως μέλους του Δ.Σ., παραιτήσεως αυτού ή λύσεως της εντολής εξ 

άλλης αιτίας, το Δ.Σ. πληροί την κενωθείσα θέση με ένα από τα αναπληρωματικά μέλη του 

κατά σειρά εκλογής του μέχρι τέλους της θητείας του Δ.Σ. Η εκλογή μέλους του Δ.Σ. στο 

Διοικητικό Συμβούλιο ή Ελεγκτική Επιτροπή άλλου Συλλόγου αποφοίτων άλλου 

εκπαιδευτηρίου, επάγεται την αυτοδικαία έκπτωσή του, από την ιδιότητα του μέλους του 

Δ.Σ. και την αναπλήρωσή του κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, με 

εξαίρεσιν τα μέλη του Δ.Σ. του υφισταμένου Συλλόγου Αποφοίτων Εθνικού 

Εκπαιδευτηρίου Αναβρύτων (ΣΑΕΕΑ) τα οποία δύνανται να είναι μέλη του Δ.Σ. 

Αμφοτέρων των Συλλόγων. 

Άρθρον 52ον 

Μέλος του Δ.Σ. που παραλείπει την προσήκουσα εκτέλεση των καθηκόντων του ή την 

εκπλήρωση των εκ του παρόντος Καταστατικού υποχρεώσεών του, δύναται να ανακληθή 

υπό της Γενικής Συνελεύσεως δι’ αποφάσεως λαμβανομένης κατά πλειοψηφία των 3/4 εκ 

των παρισταμένων και δικαιουμένων ψήφου μελών, κατόπιν ητιολογημένης προτάσεως 

του Δ.Σ. ή της Ελεγκτικής Επιτροπής ή είκοσι εκ των τακτικών μελών. 

Για την λήψη τέτοιας αποφάσεως σε περίπτωση επαναλήψεως της συνεδριάσεως λόγω 

ελλείψεως απαρτίας, δέον να παρίσταται και ψηφίζη τουλάχιστον το 1/4 των δικαιουμένων 

ψήφου μελών. 

Άρθρον 53ον 

Εκπροσώπησις του Συνδέσμου και του Δ.Σ. 

Ο Σύνδεσμος νομίμως εκπροσωπείται σ’ όλες αυτού τις σχέσεις ενώπιον πάσης αρχής ή 

τρίτων προσώπων υπό του Προέδρου υποχρεωμένου να τηρή σχετικώς τις αποφάσεις της 

Γενικής Συνελεύσεως και του Δ.Σ. 

Κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. η εκπροσώπηση του Συνδέσμου ως προς ωρισμένη 

υπόθεση δύναται να ανατεθεί υπό του Δ.Σ. σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του. 

Σε ειδικές περιπτώσεις ο Σύνδεσμος μπορεί να εκπροσωπηθεί από τρίτα πρόσωπα (π.χ. 

δικηγόρο) κατόπιν σχετικής εγγράφου αναθέσεως από το ΔΣ. 

Άρθρον 54ον 

Ελεγκτική Επιτροπή 

Οι πράξεις διαχειρίσεως του Δ.Σ., και των δυνάμει των άρθρων 66 έως 68 συνιστωμένων 

επιτροπών ή οποιουδήποτε ετέρου προσώπου ασκούντος διαχείριση για τον Σύνδεσμο 

δυνάμει σχετικής εξουσιοδοτήσεως, υπόκεινται στον έλεγχο Τριμελούς Ελεγκτικής 

Επιτροπής εκλεγομένης ανά διετίαν υπό της Γενικής Συνελεύσεως. 
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 Το πόρισμα του ελέγχου ανακοινούται κατά την ετησία τακτική Συνέλευση, εκτός αν 

συντρέχει κατά την κρίση δύο τουλάχιστον εκ των μελών αυτής λόγος αμέσου 

ανακοινώσεώς τους οπότε δύνανται να ζητήσουν εγγράφως από το Δ.Σ. την σύγκληση 

Γεν. Συνελεύσεως.  

Η Ελεγκτική Επιτροπή δύναται να ζητήσει τεχνικήν συνδρομήν εμπειρογνωμόνων για την 

αρτιοτέρα επιτέλεσιν του έργου της. 

Άρθρον 55ον 

Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής δικαιούνται να εξετάζουν τα έγγραφα και βιβλία του 

Συνδέσμου και να ελέγχουν οποτεδήποτε το περιεχόμενον του Ταμείου. 

Άρθρον 56ον 

Τα μέλη του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής εκλέγονται υπό της πρώτης τακτικής 

Γενικής Συνελεύσεως του τελευταίου έτους της θητείας τους ή υπό της ειδικώς προς τούτο 

συνερχομένης. 

Άρθρον 57ον 

Το απερχόμενον Δ.Σ. γνωστοποιεί στα μέλη δια προσκλήσεων αποστελλομένων σ’ αυτά 

ένα μήνα προ των αρχαιρεσιών τον ακριβή χρόνο και τόπο διενεργείας αυτών, καθώς και 

την εντός εβδομάδος από του ωρισθέντος χρόνου ημερομηνία της τυχόν επαναληπτικής 

συνεδριάσεως, για την περίπτωση που δεν ήθελεν υπάρξει απαρτία κατά την πρώτη, και 

καλεί τους επιθυμούντας εκ των τακτικών μελών, να δηλώσουν σ’ αυτό εγγράφως τις 

υποψηφιότητές τους το αργότερο δέκα ημέρες προ των αρχαιρεσιών. 

Δήλωση περί υποβολής υποψηφιότητος ταυτοχρόνως για την ιδιότητα μέλους του Δ.Σ. και 

της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι απαράδεκτη. 

Άρθρον 58ον 

Το απερχόμενον Δ.Σ. την επομένη της εκπνοής της παραπάνω προθεσμίας, αναρτά στα 

Γραφεία και Εντευκτήρια του Συνδέσμου πίνακα που περιέχει τα ονοματεπώνυμα των 

υποψηφίων για το νέο Δ.Σ. και την Ελεγκτική Επιτροπή κατ’ απόλυτη Αλφαβητική σειρά ή 

αποστέλλει ηλεκτρονικά τα ανωτέρω κείμενα στις αντίστοιχες ηλεκτρονικές διευθύνσεις 

των μελών.  

Εν συνεχεία επιμελείται της εκτυπώσεως ψηφοδελτίων συντεταγμένων με όμοιο τρόπο και 

της προμηθείας του απαιτουμένου για τις αρχαιρεσίες υλικού. 

Άρθρον 59ον 

Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται από τετραμελή Εφορευτική Επιτροπή αποτελουμένη εκ του 

Προέδρου της Γεν. Συνελεύσεως, ο οποίος και προεδρεύει, του Γραμματέως της Γενικής 

Συνελεύσεως και δύο ψηφολεκτών που υποδεικνύονται υπό του Προέδρου εκ των 

δικαιουμένων ψήφου μελών. 
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Οι υποψήφιοι δεν δύνανται να συμμετάσχουν στην Εφορευτική Επιτροπή. 

Άρθρον 60ον 

Οι ψηφίζοντες επιλέγουν τόσο για το Δ.Σ. όσο και για την Ελεγκτική Επιτροπή τους 

υποψηφίους της προτιμήσεώς τους με σταυρό που θέτουν δίπλα από το όνομά τους επί 

των ψηφοδελτίων και εν συνεχεία παραδίδουν τα ψηφοδέλτια εντός φακέλλου 

σφραγισμένου στην Εφορ. Επιτροπή, η οποία και καταγράφει τα ονόματα των ψηφιζόντων 

σε ειδική κατάσταση. 

Ο ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός σταυρών είναι ίσος με τον αριθμό των εκλεγομένων 

τακτικών μελών για κάθε σώμα. 

Άρθρον 61ον 

Μετά το πέρας της ψηφοφορίας λαμβάνει χώρα η διαλογή των ψηφοδελτίων υπό της 

Εφορετυικής Επιτροπής, η καταχώρηση των αποτελεσμάτων σε ιδιαίτερο πίνακα και η 

ανακοίνωση του αποτελέσματος υπό του Προέδρου αυτής, προς τα μέλη της Γεν. 

Συνελεύσεως. 

Άρθρον 62ον 

Μέλη του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής ανακηρύσσονται οι υποψήφιοι που 

συγκέντρωσαν την σχετική πλειοψηφία των ψηφισάντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας για την 

συμπλήρωση του αριθμού τακτικών ή αναπληρωματικών μελών γίνεται κλήρωση μεταξύ 

των ισοψηφούντων υπό της Εφορευτικής Επιτροπής. Μετά την συμπλήρωση του αριθμού 

των τακτικών μελών κάθε σώματος οι κατά σειρά επιτυχίας επόμενοι ή δια κληρώσεως 

επιλεγέντες τρεις (3) για το Δ.Σ. και δύο (2) για την Ελεγκτική Επιτροπή, ανακηρύσσονται 

αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής αντιστοίχως. 

Άρθρον 63ον 

Οι υποψήφιοι δύναται να παρακολουθούν την ψηφοφορία και την διαλογή των 

ψηφοδελτίων και να υποβάλλουν εγγράφως ενστάσεις στην Επιτροπή. 

Άρθρον 64ον 

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, οι τυχόν ενστάσεις, καθώς και οι επ’ αυτών απόψεις 

της Εφορευτικής Επιτροπής, καταχωρούνται στο βιβλίο Πρακτικών υπό του Γραμματέως, 

όπου επισυνάπτεται και η ειδική κατάσταση των ψηφισάντων. 

Τα ψηφοδέλτια αφού μονογραφηθούν από την Επιτροπή παραδίδονται στον Γενικό 

Γραμματέα ο οποίος υποχρεούται να τα διαφυλάσσει για ένα έτος από τις αρχαιρεσίες 

εκτός αν εκκρεμεί ένστασις κατά του κύρους των. 

Άρθρον 65ον 

Το εκλεγέν Δ.Σ. μέσα σε 10 ημέρες από την εκλογή του συνέρχεται σε συνεδρίαση κατόπιν 

προσκλήσεως υπό του πλειοψηφίσαντος συμβούλου και υπό την προεδρία του, και 
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συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας με μυστικήν ψηφοφορίαν και απλήν πλειοψηφίαν τους 

αξιωματούχους που προβλέπονται στο άρθρο 35 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας 

εκλέγεται αυτός που έλαβε περισσοτέρας ψήφους κατά την εκλογή του Δ.Σ. απ’ την Γενική 

Συνέλευση. Εάν οι ισοψηφίσαντες κατά την ψηφοφορίαν του Δ.Σ., έχουν ισοψηφίσει και 

κατά τις αρχαιρεσίες, τότε λαμβάνει χώραν μεταξύ των ισοψηφούντων, κλήρωσις. Ο 

προεδρεύων συντάσσει περί τούτου σχετικόν πρακτικόν και την προεδρία αναλαμβάνει ο 

εκλεγείς Πρόεδρος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ 

Άρθρον 66ον 

Περί Επιτροπών 

Το Δ.Σ. δύναται με απόφασή του να συγκροτεί ειδικές επιτροπές υπό τον έλεγχόν του για 

την λυσιτελέστερη επιδίωξη των σκοπών του Συνδέσμου. 

Άρθρον 67ον 

Η θητεία των κατ’ αυτόν τον τρόπο συγκροτουμένων Επιτροπών λήγει μαζί με την θητεία 

του Δ.Σ., εκτός αν απ’ την αρχή καθωρίσθη συντομωτέρα διάρκεια ή ανεκλήθη ενωρίτερα 

η εντολή. 

Άρθρον 68ον 

Επιτροπή μεγαλυτέρας χρονικής διαρκείας, δύναται να συγκροτηθή υπό του Δ.Σ. κατόπιν 

εγκρίσεως της Γεν. Συνελεύσεως. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΚΤΟΝ 

Άρθρον 69ον 

Γενικαί Διατάξεις 

Ο Σύλλογος έχει ίδιον σήμα και σφραγίδα, και δύναται με επιμέλειαν του Δ.Σ. να εκδίδη 

επετηρίδα. 

Η σφραγίς είναι στρογγύλλη, με το γράμμα Άλφα Κεφαλαίον (Α) εντός ασπιδοειδούς 

θυρεού στο κέντρο του κύκλου, κάτωθι δε του θυρεού την χρονολογία 1949 και 

περιμετρικήν περιγραφήν «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ 

ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ». 

Άρθρον 70ον 

Το διαχειριστικό έτος άρχεται από την 1ην Ιανουαρίου εκάστου ημερολογιακού έτους και 

λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους, πλην του πρώτου έτους το οποίον θα εκτείνεται, 

μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου του επομένου ημερολογιακού έτους. 
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Άρθρον 71ον 

Για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού απαιτείται η παρουσία στη Γενική 

Συνέλευση του ημίσεως των δικαιουμένων ψήφου μελών και απόφαση που θα ληφθεί 

κατά πλειοψηφία των 3/4 τούτων. 

Άρθρον 72ον 

Για την λήψη αποφάσεως περί διαλύσεως του Συνδέσμου απαιτείται η παρουσία στη 

Γενική Συνέλευση των 3/4 εκ των δικαιουμένων ψήφου μελών και πλειοψηφία των 3/4 των 

εκ λόγω μελών. 

Η παύση της λειτουργίας του Εκπαιδευτηρίου Αναβρύτων δεν επάγεται την διάλυσιν του 

Συλλόγου. 

Άρθρον 73ον 

Η διάθεση της περιουσίας του Συλλόγου σε περίπτωση διαλύσεώς του καθορίζεται με 

απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβανομένης κατά την συνήθη πλειοψηφίαν 

απαιτουμένης όμως της παρουσίας τουλάχιστον του 1/3 των μελών. 

Άρθρον 74ον 

Για κάθε ζήτημα που δεν ρυθμίζεται απ’ το παρόν Καταστατικό ή τις διατάξεις του ΑΚ ή 

από άλλες διατάξεις αναγκαστικού δικαίου αποφασίζει η Γενική Συνέλευση με την συνήθη 

πλειοψηφία. 

Άρθρον 75ον 

α) Ο Σύνδεσμος τηρεί τα παρακάτω βιβλία 

 I. Βιβλίο Μητρώου Μελών 

 IΙ. Βιβλίο Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων 

 ΙΙΙ. Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικού 

Συμβουλίου 

 ΙV. Βιβλίο Εσόδων – εξόδων 

 V. Βιβλίο Περιουσιακών στοιχείων 

β) Κάθε άλλο βιβλίο που ο νόμος ήθελε προβλέψει ως υποχρεωτικό ή το Διοικητικό 

Συμβούλιο αποφασίσει ως αναγκαίο για την εύρυθμη λειτουργία του Σωματείου 

γ) Όσα από τα βιβλία του παρόντος καταστατικού ο νόμος προβλέπει ως υποχρεωτικά, 

θεωρούνται, όπως το νόμος ορίζει. 
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ΑΡΘΡΟ 76ον 

Σε περίπτωση που κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού 

διαπιστωθεί ασάφεια ή κενό, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει σχετικά 

στο πλαίσιο του ισχύοντος νόμου και του παρόντος καταστατικού. 

ΑΡΘΡΟ 77ον 

α) Το παρόν Καταστατικό, που περιέχει 77 Άρθρα, συζητήθηκε και εγκρίθηκε από την 

Γενική Συνέλευση, διέπεται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και των εκάστοτε 

ισχυουσών ειδικών διατάξεων. Οι διατάξεις των αντιστοίχων νόμων όπως ισχύουν είναι 

ισχυρότερες και προέχουν του παρόντος Καταστατικού. 

β) Η ισχύς του παρόντος καταστατικού θα αρχίσει από της εγκρίσεώς του, υπό του 

αρμοδίου Δικαστηρίου και της δημοσιεύσεώς του στο οικείο βιβλίο που τηρείται στο 

αρμόδιο Δικαστήριο. 

---------------- * --------------- 

 

 


