ΚATAΣΤΑΤΙΚΟ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ
ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
«ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ»
Άρθρο 1ο

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ
ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ «ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ» και στην αγγλική
γλώσσα EVAGGELIKI HIGH SCHOOL ALUMNI ASSOCIATION.
Ο Σύνδεσμος έχει ως σήμα το σήμα του Πρότυπου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Ευαγγελικής
Σχολής Σμύρνης, πλαισιωμένο από το διακριτικό τίτλο «Σύνδεσμος Αποφοίτων Ευαγγελικής
Σχολής».
Ο Σύνδεσμός διαθέτει σφραγίδα, η οποία φέρει επιγραφή στην ελληνική γλώσσα ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
«ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ» με το σήμα της Σχολής αριστερά και κάτω αναφέρει τη χρονολογία
ίδρυσής του (2009).
Έδρα του Συνδέσμου ορίζεται η Νέα Σμύρνη.
Άρθρο 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοποί του Συνδέσμου είναι:
α. Η διατήρηση και διάδοση του Πνεύματος και της Ιστορίας της Ευαγγελικής Σχολής
Σμύρνης.
β. Η ανάπτυξη της επικοινωνίας και των σχέσεων μεταξύ των μελών του.
γ. Η ηθική, επαγγελματική και υλική ενίσχυση των μελών του.
δ. Η σύσφιγξη των σχέσεων των μελών του και η συνεργασία με το Γυμνάσιο και το Λύκειο
της Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης και τους αντίστοιχους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων.
ε. Η επαγγελματική στήριξη των αποφοίτων και ο επαγγελματικός προσανατολισμός των
μαθητών του Γυμνασίου και του Λυκείου Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης.
στ. Η ηθική και υλική συμπαράσταση στο έργο του Γυμνασίου και του Λυκείου της
Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης και η οικονομική ενίσχυση τους.
ζ. H διοργάνωση αθλητικών συναντήσεων και η συμμετοχή των μελών του ατομικά ή και
ομαδικά σε αγώνες μεταξύ παρεμφερών συλλόγων αποφοίτων, συλλόγων ή ομάδων
βετεράνων αθλημάτων κλπ.
η. Η πνευματική και πολιτιστική καλλιέργεια των μελών, η ψυχαγωγία και οι κοινωφελείς
δράσεις με τη δημιουργία πολιτιστικών ομάδων (θεατρικών, εικαστικών, κινηματογραφικών,
μουσικών, λογοτεχνικών κλπ) και ψυχαγωγικών λεσχών και τη διενέργεια ταξιδιών αναψυχής
αποκλειστικά για τα μέλη και τις οικογένειές τους, συνεστιάσεων, εκδηλώσεων και επισκέψεων
σε ιδρύματα.
θ. Η αδελφοποίηση και συνεργασία με αντίστοιχους συλλόγους της Ελλάδας και του
εξωτερικού.
ι. Η συνεργασία με πνευματικά ιδρύματα, πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους,
κρατικούς και δημοτικούς φορείς.
Για την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών, ο Σύνδεσμος εκδίδει έντυπα, κατασκευάζει και
ενημερώνει ιστοσελίδα στο διαδίκτυο και γενικώς αξιοποιεί σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα
επικοινωνίας, διοργανώνει κοινωνικές, πολιτιστικές, πνευματικές και αθλητικές εκδηλώσεις και
μεριμνά για την αύξηση της περιουσίας του.

Άρθρο 3ο

ΜΕΛΗ

Τα μέλη του Συνδέσμου διακρίνονται σε ΤΑΚΤΙΚΑ και ΕΠΙΤΙΜΑ.
- ΤΑΚΤΙΚΑ μέλη γίνονται οι απόφοιτοι των Σχολείων:
- Εξαταξίου Γυμνασίου Προτύπου Ευαγγελικής Σχολής Νέας Σμύρνης
- Γενικού Λυκείου Προτύπου Ευαγγελικής Σχολής Νέας Σμύρνης
- Πειραματικού Γενικού Λυκείου Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης
- Πειραματικού Ενιαίου Λυκείου Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης
- Πρότυπου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης
ΤΑΚΤΙΚΑ μέλη έχουν επίσης δικαίωμα να γίνονται και όσα άτομα μαθήτευσαν για ένα
τουλάχιστον ολόκληρο σχολικό έτος της τριετούς λυκειακής εκπαίδευσης ή για ένα
τουλάχιστον από τα τρία τελευταία έτη της εξαετούς γυμνασιακής εκπαίδευσης στα πιο πάνω
σχολεία. Για τα μέλη αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου προκειμένου να τα
εγγράψει ως Τακτικά μέλη έχει το δικαίωμα να ζητήσει αντίγραφο ενδεικτικού ή σχετική
υποστηρικτική πρόταση από δυο ήδη τακτικά μέλη.
ΕΠΙΤΙΜΑ μέλη ορίζονται από το Δ.Σ. με ομόφωνη απόφαση όλων των μελών του, άτομα
που διακρίθηκαν για την προσφορά τους στο Σύλλογο και τα Σχολεία ή διετέλεσαν καθηγητές
των Σχολείων αυτών καθώς και άλλες κατά τεκμήριο εξέχουσες προσωπικότητες. Η απόφαση
του Δ.Σ. κοινοποιείται με φροντίδα του Γενικού Γραμματέα με πρόσφορα ηλεκτρονικά ή άλλα
μέσα προς όλα τα μέλη του Συνδέσμου. Σε περίπτωση προβολής αντιρρήσεων από
τουλάχιστον πέντε μέλη του Συνδέσμου μέσα σε προθεσμία δυο μηνών από την κοινοποίηση
σε αυτούς της ανωτέρω απόφασης και πάντως όχι πέραν των τριών μηνών από την
ημερομηνία της απόφασης, τότε η ανακήρυξη επίτιμου μέλους θα τίθεται προς έγκριση στην
αμέσως προσεχή Τακτική γενική συνέλευση. Η έγκριση παρέχεται με πλειοψηφία των 2/3 των
παρόντων μελών με δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 4ο AΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ
Τα μέλη μπορούν να αποχωρούν από το Σύνδεσμο οποτεδήποτε, αφού γνωστοποιήσουν αυτό
με γραπτή δήλωση προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Μέλος που αποχωρεί δεν έχει δικαίωμα
επιστροφής του τέλους εγγραφής ή άλλων οικονομικών ή υλικών χορηγήσεων προς το
Σύνδεσμο που έχει ακόμα και οικειοθελώς καταβάλει.
Μέλος που έχει αποχωρήσει μπορεί να επανεγγραφεί στο Σύνδεσμο μετά από γραπτή αίτησή
του με την οποία θα περιγράφει τους λόγους αποχώρησής του και μετά από απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Τα μέλη που επανεγγράφονται υποχρεούνται να καταβάλουν για την επανεγγραφή τους εφ’
άπαξ ποσό ίσο με το ισχύον κατά την επανεγγραφή τους τέλος πρώτης εγγραφής.
Άρθρο 5ο

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από απόφαση που
λαμβάνεται με απόφαση των 2/3 και άνω των μελών του, η Γενική Συνέλευση μπορεί, με
απόφαση των 2/3 των παρόντων με δικαίωμα ψήφου μελών της, να διαγράψει μέλος του
Συλλόγου εάν υπάρχει νόμιμος λόγος γι’ αυτό ή εάν η συμπεριφορά του κριθεί ότι αντιβαίνει
στις αρχές του Συνδέσμου. Μέλος που διαγράφεται δεν έχει δικαίωμα επιστροφής του τέλους
εγγραφής ή άλλων οικονομικών ή υλικών δωρεών, εισφορών ή χορηγήσεων προς το
Σύνδεσμο έχει ακόμα και οικειοθελώς καταβάλει.
Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να προειδοποιήσει το προς διαγραφή μέλος με δυο (2)
συστημένες επιστολές ή δυο (2) ηλεκτρονικά μηνύματα στη διεύθυνση που έχει το μέλος
δηλώσει το αργότερο ενενήντα (90) και τριάντα (30) ημέρες αντιστοίχως προ της σχετικής
Γενικής Συνέλευσης.

Μέλος, που έχει διαγραφεί, μπορεί να επανεγγραφεί μετά από γραπτή αίτηση του προς το
Διοικητικό Συμβούλιο και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία
των 2/3 των παρόντων με δικαίωμα ψήφου μελών της, εφόσον, κατά την κρίση της δεν
συντρέχουν πια οι λόγοι που οδήγησαν στη διαγραφή του και αφού καταβάλει ως δικαίωμα
επανεγγραφής του εφ’ άπαξ ποσό ίσο με το ισχύον κατά την επανεγγραφή του τέλος πρώτης
εγγραφής.
Άρθρο 6ο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με τις ισχύουσες διατάξεις της Νομοθεσίας περί
Σωματείων, τις διατάξεις του Καταστατικού, τις αρχές του Συλλόγου, τις αποφάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.
Τα Τακτικά μέλη υποχρεούνται να καταβάλλουν για την εγγραφή τους τέλος που το
Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να αυξομειώνει στην πρώτη συνεδρίασή του κάθε έτος.
Κατά το χρόνο δημιουργίας του Συνδέσμου το τέλος αυτό καθορίζεται στα 20 Ευρώ.
Έκτακτες εισφορές τις οποίες αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο για την κάλυψη αναγκών
του Συνδέσμου καταβάλλονται από τα μέλη, αφού εγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση με
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων με δικαίωμα ψήφου.
Τα μέλη οφείλουν να γνωστοποιούν εγγράφως στο ΔΣ τη διεύθυνση κατοικίας τους, τους
αριθμούς τηλεφώνου και fax τους (αν διαθέτουν) καθώς και την ηλεκτρονική τους διεύθυνση
(αν διαθέτουν). Οφείλουν να ενημερώνουν το ΔΣ αμέσως και για κάθε αλλαγή των πιο πάνω
διευθύνσεών τους. Το ΔΣ δεν φέρει ευθύνη για τη μη ειδοποίηση μελών που δεν έχουν
ενημερώσει εγγράφως για την αλλαγή τόσο της διεύθυνσης κατοικίας τους, όσο και των
αριθμών τηλεφώνου και fax τους (αν διαθέτουν) καθώς και της ηλεκτρονικής τους διεύθυνσης
(αν διαθέτουν).
Άρθρο 7ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Όλα τα εγγεγραμμένα τακτικά μέλη του Συνδέσμου, έχουν δικαίωμα συμμετοχής και μιας ίσης
ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις και τις αρχαιρεσίες εκλογής οργάνων διοίκησης. Προϋπόθεση
δικαιώματος ψήφου στις αρχαιρεσίες είναι η καταβολή επί αποδείξει στην εφορευτική
επιτροπή και προ της ψηφοφορίας, της συνδρομής που κάθε φορά έχει προς το σκοπό αυτό
καθορίσει το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο.
Τα μέλη έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του Συνδέσμου με την
υποχρέωση να τηρούν τους Εσωτερικούς Κανονισμούς που ρυθμίζουν τη λειτουργία τους.
Ο Σύνδεσμος χορηγεί ταυτότητα σε κάθε μέλος του που το επιθυμεί και η οποία αναφέρει την
επωνυμία του Συλλόγου, το ονοματεπώνυμό του, τη χρονολογία αποφοίτησής του από το
Λύκειο σε παρένθεση, τη σφραγίδα και το σήμα του συλλόγου, την Υπογραφή του Προέδρου
ή του Γραμματέα του Συνδέσμου και την ιδιότητα του συγκεκριμένου μέλους («Μέλος» για τα
Τακτικά μέλη και «Επίτιμο Μέλος» για τα Επίτιμα).
Άρθρο 8ο

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Πόροι του Συνδέσμου θεωρούνται :
α. Το τέλος εγγραφής μελών.
β. Οι συνδρομές μελών που ψηφίζουν στις αρχαιρεσίες εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου.
γ. Οι έκτακτες εισφορές των μελών που εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

δ. Δωρεές, κληροδοτήματα, χορηγίες και έκτακτες οικειοθελείς συνδρομές μελών ή ομάδων
μελών.
ε. Έσοδα από εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Συνδέσμου.
Άρθρο 9ο

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Ο Σύνδεσμος διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από πέντε (5) έως έντεκα
(11) μέλη, ήτοι από τον Πρόεδρο, τον Α’ Αντιπρόεδρο, το Β’ Αντιπρόεδρο, το Γενικό
Γραμματέα, τον Ταμία και τα λοιπά Μέλη.
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μια φορά ανά τρίμηνο, εκτάκτως δε
όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητούν τρία τουλάχιστον (3) μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου για συγκεκριμένο θέμα. Στην περίπτωση αυτή η συζήτηση του συγκεκριμένου
θέματος προηγείται κάθε άλλης. Με απόφαση του Προέδρου του ΔΣ η συνεδρίαση του
Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να γίνεται με φυσική παρουσία των μελών του σε αίθουσα ή
και με τηλεδιάσκεψη ή μέσω του διαδικτύου σε πραγματικό χρόνο, απαραίτητη όμως είναι η
υπογραφή (με φυσική ή ηλεκτρονική υπογραφή) κοινού γραπτού Πρακτικού της συνεδρίασης
από τουλάχιστον το 50% των μελών του ΔΣ προκειμένου οι αποφάσεις να έχουν ισχύ.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης κάθε συνεδρίασης κοινοποιούνται εγκαίρως στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου από το Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν στις συνεδριάσεις μετέχουν τα μισά
τουλάχιστον μέλη του, οι δε αποφάσεις του, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από το
Καταστατικό ή το νόμο, λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών, σε περίπτωση δε
ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου. Σε περίπτωση κατά την οποία τα παρόντα μέλη
είναι λιγότερα από όσα απαιτούνται για την ύπαρξη απαρτίας μπορεί να συνεχιστεί η
συνεδρίαση, ουδεμία, όμως, απόφαση μπορεί να ληφθεί.
Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί το Σύνδεσμο, διαχειρίζεται την περιουσία του, συγκαλεί
Γενικές Συνελεύσεις και εκτελεί τις αποφάσεις τους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο προσλαμβάνει το προσωπικό των γραφείων του Συνδέσμου, μπορεί
δε να διορίσει επιτροπές που ασχολούνται με τις επιμέρους δραστηριότητες του Συνδέσμου.
Ο Πρόεδρος διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπροσωπεί το Σύνδεσμο
δικαστικά και εξώδικα, υπογράφει συμβάσεις με τρίτους και συνομολογεί συμφωνίες στα
πλαίσια των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων του
Συνδέσμου, υπογράφει κάθε έγγραφο του Συνδέσμου που απευθύνεται σε Δημόσια ή άλλη
Αρχή, παρακολουθεί και ελέγχει τη διαχείριση των οικονομικών του Συνδέσμου από τον
Ταμία. Διαχειρίζεται μαζί με τον Ταμία τους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συνδέσμου.
Εκπροσωπεί το Σύνδεσμο στις επαφές με τις Διευθύνσεις των Σχολείων. Σε όλες τις εκδόσεις
του Συνδέσμου υπεύθυνος έναντι του Νόμου είναι ο Πρόεδρος. Τον εκδότη κάθε εντύπου
ορίζει το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο.
Ο Α’ Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο σε περίπτωση κωλύματος σε όλα τα καθήκοντα
και τις αρμοδιότητες του. Οι λοιπές αρμοδιότητες του Α’ Αντιπροέδρου και οι αρμοδιότητες
του Β’ Αντιπροέδρου ορίζονται από το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου και του
Αντιπροέδρου, με απόφασή του να ορίζει ένα μέλος του ή μέλος του Συνδέσμου που θα
εκπροσωπεί το Σύνδεσμο δικαστικά ή εξώδικα για συγκεκριμένο, όμως, θέμα κάθε φορά. Η

απόφαση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο
τρίτων (2/3) των παρόντων μελών.
Ο Γενικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία, το αρχείο, τα βιβλία και τη
Σφραγίδα του Συνδέσμου.
Ο Ταμίας διαχειρίζεται τα οικονομικά του Συνδέσμου, τηρεί τα Βιβλία τα οποία ορίζει ο Νόμος,
εκτελεί τις πληρωμές και τις εισπράξεις με εντάλματα και γραμμάτια, διακινεί μαζί με τον
Πρόεδρο τους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συνδέσμου και είναι υποχρεωμένος να παρέχει
πάντοτε πληροφορίες και στοιχεία στο Διοικητικό Συμβούλιο για την οικονομική κατάσταση
και τη διαχείριση της περιουσίας του Συνδέσμου.
Ο Σύνδεσμος τηρεί τα εξής βιβλία: Βιβλίο Μητρώου των μελών, Βιβλίο εισερχόμενων και
εξερχόμενων εγγράφων, Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και Βιβλίο Πρακτικών
των Γενικών Συνελεύσεων και τα εκ του Νόμου απαιτούμενα λογιστικά βιβλία.
Το Σύνδεσμο δεσμεύουν 2 υπογραφές για οικονομικά θέματα, του Προέδρου και του Ταμία.
Άρθρο 10ο

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σε περίπτωση κατά την οποία ο Πρόεδρος για διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών απέχει από τα
καθήκοντα του και τις υποχρεώσεις του ή σε περίπτωση έκπτωσής του από το αξίωμα του
Προέδρου, ή σε περίπτωση αποχώρησης, παραίτησης ή θανάτου του Προέδρου, τότε :
α. Πρόεδρος αναλαμβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος
β. Αν ο Α’ Αντιπρόεδρος δεν αναλάβει, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει Πρόεδρο μεταξύ των
υπολοίπων μελών του, με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του.
Αν δεν εκλεγεί νέος Πρόεδρος σε τρεις (3) ψηφοφορίες κατά την ίδια συνεδρίαση, τότε
προκηρύσσονται εκλογές. Κατά το διάστημα αυτό εκτελεί καθήκοντα Προέδρου ο Α’
Αντιπρόεδρος.
Ο Πρόεδρος μπορεί να εκπέσει του αξιώματος του, λόγω αδυναμίας του να ασκήσει τα
καθήκοντα του, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου
λαμβανομένης με πλειοψηφία τουλάχιστον των 2/3 των μελών του.
Σε περίπτωση κατά την οποία ο Πρόεδρος αποχωρήσει, παραιτηθεί ή εκπέσει από την θέση
του Προέδρου, δικαιούται να διατηρήσει την θέση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τρεις διαδοχικές
συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου (τακτικές ή και έκτακτες αθροιστικά
συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αναβλήθηκαν λόγω μη απαρτίας) θεωρούνται
παραιτηθέντα και αντικαθίστανται όπως ορίζει το Καταστατικό.
Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή κωλύματος ή έκπτωσης μέλους ή μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου, το Συμβούλιο συμπληρώνεται από τους κατά σειρά επιλαχόντες κατά
την τελευταία σχετική ψηφοφορία για εκλογή Συμβούλων. Εάν δεν υπάρχουν επιλαχόντες, το
Διοικητικό Συμβούλιο συνεχίζει να λειτουργεί με μειωμένο αριθμό μελών, όχι όμως μικρότερο
των πέντε (5) μέχρι τις επόμενες αρχαιρεσίες. Σε περίπτωση μείωσης του αριθμού των μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου κάτω από πέντε (5) χωρίς να είναι δυνατή η αναπλήρωση από
αναπληρωματικά μέλη, η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λογίζεται ότι έληξε και η Γενική
Συνέλευση, που συγκαλείται εκτάκτως για τα σκοπό αυτό από τα απομένοντα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγει νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 11ο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου συγκαλείται στις εγκαταστάσεις του Λυκείου της
Ευαγγελικής Σχολής κάθε τρία χρόνια την τελευταία Παρασκευή του Ιουνίου του έτους
σύγκλησης (εκτός εάν το Δ.Σ. αποφασίσει και ανακοινώσει σύμφωνα με τα πιο κάτω τη
σύγκλησή της σε άλλο χώρο και χρόνο πριν την παρέλευση των τριών ετών οπότε τα μέλη
καλούνται στην τακτική Γενική Συνέλευση τουλάχιστον είκοσι ημέρες πριν από την ημέρα της
σύγκλησής της). Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία εάν είναι παρόντες το ένα
τέταρτο (1/4) των μελών. Εάν δεν υπάρχει απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση συγκαλείται το
αργότερο μέσα σε μια εβδομάδα σε μέρα, ώρα και τόπο που ορίζει το ΔΣ, και θεωρείται ότι
βρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων μελών. Μετά το πέρας της
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης διενεργούνται εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού
Συμβουλίου. Ως ώρα έναρξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ορίζεται η 7η απογευματινή
και ώρα λήξης της συζήτησης η 8η απογευματινή το αργότερο. Μετά τη λήξη της συζήτησης,
αρχίζει η ψηφοφορία που περατώνεται την 9η απογευματινή, οπότε κλείνουν οι κάλπες. Σε
περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν ψηφοφόροι παρόντες που δεν έχουν προλάβει να
ψηφίσουν, η ψηφοφορία παρατείνεται με ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής μέχρι να
ψηφίσει και ο τελευταίος ψηφοφόρος που έχει ήδη προσέλθει.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η αναγγελία των Τακτικών και Έκτακτων Γενικών
Συνελεύσεων μπορεί να γίνει με προσωπική γραπτή πρόσκληση (έντυπη στη διεύθυνση
κατοικίας τους ή με fax στον αριθμό τους ή στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση) προς τα μέλη
ή να αναγγελθεί σε δύο (2) τουλάχιστον καθημερινές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα
ή σε δυο (2) ιστοσελίδες του διαδικτύου ευρείας επισκεψιμότητας ή και μόνο στην ιστοσελίδα
του Συνδέσμου στο Διαδίκτυο (αν υπάρχει) ή σε περιοδικό που εκδίδει ο Σύνδεσμος, είκοσι
τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της σύγκλησής της. Στις γραπτές (έντυπες ή και
ηλεκτρονικές) προσκλήσεις και αναγγελίες πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα υποβολής θεμάτων
προς συζήτηση και απόφαση στη Γενική Συνέλευση είτε με προηγούμενη ειδοποίηση προς το
ΔΣ οπότε για την ένταξή του στην ημερήσια διάταξη αρκεί η συναίνεση ενός και μόνον
μέλους του ΔΣ ή κατά τη Γενική Συνέλευση οπότε απαιτείται η συναίνεση τουλάχιστον πέντε
(5) μελών που παίρνουν μέρος στη Γενική Συνέλευση.
Κατά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης εκλέγεται με φανερή ψηφοφορία ο Πρόεδρος της
Συνέλευσης με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών που ψηφίζουν (σε περίπτωση
περισσοτέρων των δυο υποψηφίων και μη επίτευξης απόλυτης πλειοψηφίας στην πρώτη
ψηφοφορία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δυο πρώτων σε ψήφους και σε
περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση με ευθύνη των παρόντων μελών του ΔΣ), ο
οποίος ορίζει ένα Πρακτικογράφο και ψηφοσυλλέκτες. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει σε
κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση την έκθεση των πεπραγμένων του, καθώς και τον απολογισμό
του λήξαντος έτους. Κατόπιν, η Εξελεγκτική Επιτροπή υποβάλλει την έκθεσή της. Μετά την
υποβολή της έκθεσης της Εξελεγκτικής επιτροπής στη Γενική Συνέλευση, έρχονται προς
συζήτηση τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης στο σύνολό τους για τα οποία κάθε
μέλος έχει δικαίωμα να εκφέρει άποψη σε μια μόνη τοποθέτηση για το σύνολο των θεμάτων
με χρονική διάρκεια που θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση υποβολής
προτάσεων για ψηφοφορία από το Δ.Σ. ή από οποιοδήποτε μέλος τα διάφορα θέματα με
ευθύνη του Προέδρου της Γ.Σ. τίθενται στο τέλος σε ξεχωριστή ψηφοφορία ένα προς ένα και
οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία όσων παρευρίσκονται στη Γ.Σ. Σε περίπτωση
που για το ίδιο ζήτημα υποβάλλονται σε ψηφοφορία περισσότερες από δυο διαφορετικές
προτάσεις, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δυο πρώτων αν καμιά δεν έχει
συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία στην πρώτη ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας
στη δεύτερη ψηφοφορία υπερισχύει η πρόταση που είχε συγκεντρώσει τις περισσότερες
ψήφους στην πρώτη ψηφοφορία. Σε περίπτωση που ισοψήφισαν στη 2η θέση προτίμησης
προτάσεις που τέθηκαν στην πρώτη ψηφοφορία τότε το Προεδρείο τις θέτει σε ψηφοφορία
κάθε μια χωριστά έναντι της 1ης σε ψήφους πρότασης και επιλέγεται τελικά εκείνη που θα
συγκεντρώσει τις περισσότερες προτιμήσεις σε μια οποιαδήποτε από όλες αυτές τις ανά δυο
προτάσεις ψηφοφορίες που θα ακολουθήσουν. Σε περίπτωση που στην πρώτη ψηφοφορία

ισοψηφίσουν στην πρώτη θέση προτίμησης τρεις ή περισσότερες προτάσεις τότε τίθενται ανά
δυο σε ψηφοφορία και υπερισχύει εκείνη που θα συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους σε
μια οποιαδήποτε από όλες αυτές τις ανά δυο προτάσεις ψηφοφορίες που θα ακολουθήσουν.
Σε κάθε άλλη περίπτωση πάρα πέρα ισοψηφίας ή αδυναμίας της ΓΣ να αποφασίσει επί
οποιουδήποτε θέματος έρθει σε συζήτηση, το ΔΣ στην πρώτη του συνεδρίαση μετά τη Γενική
Συνέλευση καλείται να αποφασίσει κατά πλειοψηφία ποιά πρόταση θα υιοθετήσει. Πριν από τη
λήξη της η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την απαλλαγή ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου
και της Εξελεγκτικής Επιτροπής ξεχωριστά. Σε περίπτωση που κατά τη σύγκληση της Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης δεν αναδεικνύονται θέματα προς διαβούλευση η Εφορευτική Επιτροπή
προχωρά απ’ ευθείας στη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού
Συμβουλίου καθώς και ψηφοφορίας για την απαλλαγή ή μη του απερχόμενου Διοικητικού
Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του μπορεί να αποφασίζει τη
διενέργεια με ηλεκτρονικά μέσα εξ αποστάσεως και χωρίς τη φυσική παρουσία των μελών του
Συνδέσμου ψηφοφοριών (δημοψηφισμάτων) επί μεμονωμένων ή και επί σειράς θεμάτων που
ζητούν ταυτόχρονα τρία τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ. ή δέκα τουλάχιστον μέλη του Συνδέσμου.
Στην περίπτωση που τη διενέργεια ψηφοφορίας ζητούν μέλη του Συνδέσμου θα πρέπει να
υποβάλλουν εγγράφως σχετική αίτηση προς το Δ.Σ. αναφέροντας τους λόγους που
επιβάλλουν τη διεξαγωγή της. Ο ακριβής τρόπος και η διαδικασία της διενέργειας αυτού του
είδους ψηφοφοριών αποφασίζεται από το Δ.Σ. με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και με
προϋπόθεση α) την ενημέρωση όλων ανεξαιρέτως των μελών του Συνδέσμου ατομικά, β) τη
διασφάλιση της συμμετοχής όλων των μελών του Συνδέσμου ακόμα και όσων δεν διαθέτουν
ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας και γ) τη διασφάλιση της απόλυτης διαφάνειας. Στην
περίπτωση τέτοιου είδους ψηφοφοριών οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και υπό
την προϋπόθεση συμμετοχής στην ψηφοφορία τουλάχιστον του 50% των εγγεγραμμένων
μελών του Συνδέσμου.
Άρθρο 12ο ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Α. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται ανά τρία (3) έτη. Η εκλογή γίνεται με
μυστική ψηφοφορία. Με ομόφωνη απόφαση του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί
να δοθεί στα μέλη και η δυνατότητα ηλεκτρονικής ψήφου υπό τον όρο να διασφαλίζεται η
ενημέρωση όλων των μελών του Συνδέσμου και η μυστικότητα της ψήφου.
Β. Οι εκλογές διενεργούνται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή. Το απερχόμενο Δ.Σ. σε μια
και μόνη ψηφοφορία εκλέγει τον Πρόεδρο και τα δυο (2) άλλα μέλη της Εφορευτικής
Επιτροπής μεταξύ όσων υποψηφίων προταθούν από τα τακτικά μέλη του Συνδέσμου, οπότε
Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής εκλέγεται αυτός που θα συγκεντρώσει τις περισσότερες
ψήφους ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας η εκλογή Προέδρου επαναλαμβάνεται μεταξύ των δυο
πρώτων. Σε περίπτωση περαιτέρω ισοψηφίας καθώς και ισοψηφίας για τις υπόλοιπες θέσεις
της εφορευτικής επιτροπής διενεργείται κλήρωση. Σε περίπτωση μη εκλογής της εφορευτικής
επιτροπής από το Δ.Σ., αυτή εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, οπότε Πρόεδρος της
εφορευτικής επιτροπής ορίζεται ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και μέλη εκλέγονται όσα
σε μια και μόνη ιδιαίτερη ψηφοφορία έλαβαν κατά σειρά τις περισσότερες ψήφους. Για την
εκλογή των δυο μελών της Εφορευτικής Επιτροπής κατατίθενται στη Γ.Σ. οι υποψηφιότητες
και κάθε μέλος του Συνδέσμου έχει δικαίωμα να ψηφίσει ένα μόνο υποψήφιο σε ανοιχτή
ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση από τον Πρόεδρο της Γενικής
Συνέλευσης. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν
μπορούν να είναι υποψήφιοι στις εκλογές. Η Εφορευτική Επιτροπή διασφαλίζει τη
μυστικότητα της ψηφοφορίας. Την ευθύνη για την προετοιμασία των εκλογών έχουν ο
Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.
Γ. Υποψηφιότητα στις εκλογές για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να θέσουν μόνο
τα Τακτικά μέλη που έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημέρα
διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να δηλώσουν την υποψηφιότητά
τους, υποβάλλοντας γραπτά σχετική δήλωση στο Γενικό Γραμματέα στα Γραφεία του
Συνδέσμου ή με σχετικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συνδέσμου ή του

Γραμματέα, επί αποδείξει, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Σε
περίπτωση απουσίας του Γενικού Γραμματέα οι δηλώσεις κατατίθενται κατά τον ίδιο τρόπο
στον Πρόεδρο. Ο Γενικός Γραμματέας ελέγχει τη νομιμότητα της υποψηφιότητας.
Υποψηφιότητες είναι δυνατό επίσης να τεθούν αυτοπροσώπως και κατά τη Γενική Συνέλευση
ως και πριν την έναρξη της ψηφοφορίας. Το παραδεκτό τέτοιων υποψηφιοτήτων ελέγχεται
από την εφορευτική επιτροπή που αποφασίζει με απλή πλειοψηφία.
Δ. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίσει τον πίνακα των προσωρινών
υποψηφίων και να τον αναρτήσει στα γραφεία του Συνδέσμου τρεις ημέρες πριν από τις
εκλογές καθώς και να τον ανακοινώσει στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου στο διαδίκτυο (αν
υπάρχει).
Ε. Δεν μπορεί να εκλεγεί ή να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου,
Τακτικό μέλος το οποίο έχει καταδικαστεί αμετακλήτως για τέλεση πλημμελήματος ή
κακουργήματος που επιφέρει ποινή στερητική της ελευθερίας άνευ δικαιώματος εξαγοράς.
Επίσης δεν μπορεί να εκλεγεί Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας ή Ταμίας του
Διοικητικού Συμβουλίου μέλος που έχει εργασιακή σχέση με το Γυμνάσιο ή Λύκειο της
Ευαγγελικής Σχολής.
ΣΤ. Το ψηφοδέλτιο είναι ενιαίο. Οι ψηφοφόροι μπορούν να βάλουν τρεις (3) το πολύ
σταυρούς προτίμησης για τα μέλη του Δ.Σ. Μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται οι έντεκα (11) πρώτοι
σε σταυρούς. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι λιγότεροι από έντεκα (11) τότε το νέο
Δ.Σ. θα έχει λιγότερα μέλη, όσα και οι υποψηφιότητες που τέθηκαν, όχι όμως λιγότερα από
πέντε (5). Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει σε διαλογή των
ψήφων, τηρώντας σχετικό πίνακα. Συντάσσει σχετικό πρακτικό, που υπογράφεται από τα
μέλη και τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής. Στο πρακτικό, αναγράφονται τα ονόματα
όλων των υποψηφίων, κατά σειρά επιτυχίας και ανακηρύσσονται τα υπερψηφισθέντα μέλη,
τα οποία απαρτίζουν τα μέλη των νέων οργάνων του Συλλόγου, τα δε υπόλοιπα θα
παραμείνουν ως αναπληρωματικά κατά σειρά επιτυχίας επίσης. Σε περίπτωση ισοψηφίας στις
τελευταίες εκλόγιμες θέσεις ο χρόνος θητείας ως μέλους του ΔΣ μοιράζεται εξ ίσου στα
ισοψηφισθέντα μέλη σε συμφωνία μεταξύ τους για το χρόνο της θητείας του καθενός ενώ σε
περίπτωση μη συμφωνίας διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφισθέντων επί τόπου από
την εφορευτική επιτροπή. Σε περίπτωση που η ψηφοφορία δεν αναδείξει ικανό αριθμό μελών
του Δ.Σ., δηλ. οι υποψήφιοι που έλαβαν έστω και ένα σταυρό προτίμησης είναι λιγότεροι από
έντεκα, τότε η εφορευτική επιτροπή διενεργεί κλήρωση για τις κενές θέσεις (μελών ΔΣ καθώς
και έως τριών αναπληρωματικών) ανάμεσα στους υπόλοιπους υποψήφιους που δεν
ψηφίστηκαν.
Πρόεδρος του ΔΣ εκλέγεται ο πρώτος σε σταυρούς υπό την προϋπόθεση να έχει
συγκεντρώσει σταυρούς τουλάχιστον ίσους σε αριθμό με το 1/3 των έγκυρων
καταμετρημένων ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση ισοψηφίας ή μη επιθυμίας του μόνου πρώτου
να χρησθεί Πρόεδρος ή μη συγκέντρωσης από τον πρώτο του 1/3 τουλάχιστον των ψήφων, ο
Πρόεδρος εκλέγεται από το Δ.Σ. στην πρώτη συνεδρίασή του.
Μετά από αυτά, η Εφορευτική Επιτροπή, οφείλει να παραδώσει τη συνταχθείσα έκθεση, (με
όλα τα σχετικά της διεξαχθείσης εκλογής) στον νεοεκλεγέντα Πρόεδρο ή σε περίπτωση μη
εκλογής του από τη Γ.Σ. στον Πρόεδρο της Γ.Σ. και Εφορευτικής Επιτροπής, ο οποίος και
προεδρεύει της πρώτης συνεδρίασης του νεοεκλεγέντος Δ.Σ. την οποία συγκαλεί μέσα σε 10
μέρες μετά την εκλογή, και τελεί καθήκοντα του Προέδρου του Συνδέσμου μέχρι την εκλογή
του νέου Προέδρου από το Δ.Σ.
Ζ. Το νεοεκλεγέν ΔΣ στην πρώτη σύγκλησή του αποφασίζει αρχικά την εκλογή Προέδρου του
Συνδέσμου, αν αυτός δεν έχει προκύψει από τη ΓΣ, με την απόλυτη πλειοψηφία όσων μελών
του παρίστανται και ψηφίζουν και με φανερή ψηφοφορία. Σε περίπτωση μη επίτευξης
απόλυτης πλειοψηφίας στην πρώτη ψηφοφορία μεταξύ των μελών του ΔΣ, η ψηφοφορία
επαναλαμβάνεται μεταξύ των δυο πρώτων ή και περισσοτέρων αν έχει υπάρξει ισοψηφία στη
δεύτερη θέση ή ισοψηφία περισσότερων των δυο στην πρώτη θέση και δεν παραιτείται
κάποιος από τους ισοψηφισθέντες. Σε περίπτωση ισοψηφίας στη δεύτερη και τελική αυτή
ψηφοφορία υπερισχύει ο πρώτος σε προτιμήσεις της πρώτης ψηφοφορίας, ενώ αν είχε
υπάρξει και σε εκείνη ισοψηφία των πρώτων διενεργείται κλήρωση ανάμεσά τους και
αναλαμβάνει Πρόεδρος ο πρώτος κληρωθείς για τον πρώτο χρόνο και ο δεύτερος για το
δεύτερο χρόνο της θητείας του ΔΣ. Για τη διαδικασία εκλογής προέδρου από το ΔΣ πρέπει
πρώτα να δηλώνονται υποψηφιότητες από όσα μέλη του ΔΣ επιθυμούν να εκλεγούν Πρόεδροι

και η ψηφοφορία να περιορίζεται στην επιλογή μεταξύ εκείνων. Το ανώτατο όριο θητείας στο
αξίωμα του Προέδρου είναι δύο συνεχείς θητείες. Ο απερχόμενος Πρόεδρος δεν μπορεί να
αναλάβει εκ νέου το αξίωμα του Προέδρου.
Στη συνέχεια τα μέλη του ΔΣ εκλέγουν μεταξύ τους τον Α’ Αντιπρόεδρο, το Β’ Αντιπρόεδρο,
το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία. Οι εκλογή των μελών στις πιο πάνω θέσεις γίνεται με
μυστική ψηφοφορία μεταξύ των παρόντων μελών του ΔΣ σε ενιαίο ψηφοδέλτιο κατά την
οποία όλα τα μέλη υποχρεωτικά θεωρούνται υποψήφιοι, κάθε μέλος έχει δικαίωμα να βάλει
μέχρι 5 σταυρούς προτίμησης και οι θέσεις κατανέμονται κατά την πιο πάνω σειρά σε εκείνους
που συγκέντρωσαν τους περισσότερους σταυρούς. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται
κλήρωση. Επιτρέπεται η αμοιβαία ανταλλαγή θέσεων (εκτός της θέσης του Προέδρου)
ανάμεσα στα μέλη του ΔΣ που εκλέχθηκαν σε κάποια από αυτές.
Άρθρο 13ο

ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγονται από τα Τακτικά μέλη του Συνδέσμου τρία τακτικά
και τρία αναπληρωματικά μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Πρόεδρος της Εξελεγκτικής
Επιτροπής ορίζεται αυτός που έλαβε τις περισσότερες ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας ο
μεγαλύτερος σε ηλικία.
Σε περίπτωση μη υποβολής υποψηφιοτήτων για μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής η
εφορευτική επιτροπή των εκλογών διεξάγει κλήρωση ανάμεσα στα αρχαιότερα μέλη του
Συνδέσμου (ηλικίας άνω των 30 ετών) που έχουν πτυχίο νομικών ή οικονομικών σπουδών
(συμπεριλαμβανομένων των σπουδών λογιστικής, διοίκησης κλπ) ΑΕΙ και είναι κάτοικοι
Αττικής.
Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής καλούνται προς έλεγχο της Διαχείρισης καθ’ ενός
ξεχωριστά από τα Οικονομικά Έτη της θητείας της δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν από τη
σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η θητεία των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής
είναι τριετής.
Άρθρο 14ο

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις μπορούν να συγκληθούν με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου ή με έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο πενήντα τουλάχιστον μελών
του Συνδέσμου.
Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Η πρόσκληση των μελών
του Συνδέσμου σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση γίνεται κατά τον ίδιο τρόπο με τις Τακτικές.
Άρθρο 15ο ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ανάκληση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής μπορεί να γίνει
μόνο με απόφαση Γενικής Συνέλευσης (τακτικής ή έκτακτης) και με πλειοψηφία τεσσάρων
πέμπτων (4/5) των παρόντων Μελών. Η ίδια Γενική Συνέλευση εκλέγει αμέσως τους
αντικαταστάτες τους μεταξύ των παρόντων τακτικών μελών με σχετική πλειοψηφία κατόπιν
μυστικής ψηφοφορίας.
Η εγγραφή του θέματος ανάκλησης μελών της Διοίκησης ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής στην
Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωτική για το Διοικητικό Συμβούλιο, αν
τούτο ζητήσουν εγγράφως εκατό (50) μέλη το αργότερο είκοσι μία (21) ημέρες πριν την
επίσημη αναγγελία της σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής που
εκλέγονται μετά την ανάκληση των προηγουμένων μελών διαρκεί μέχρι τις επόμενες εκλογές.

Η συζήτηση και η απόφαση για ανάκληση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της
Εξελεγκτικής Επιτροπής ή περί καταλογισμού ευθυνών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής προηγείται κάθε άλλης συζήτησης.
Άρθρο 16ο

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ – ΟΡΓΑΝΑ

Κάθε παράβαση των διατάξεων του Καταστατικού, που οφείλεται σε υπαίτια πράξη ή
παράλειψη μέλους του Συνδέσμου ή της Διοίκησής του αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα που
επισύρει, ανάλογα με τη βαρύτητα του, τις εξής ποινές: 1) Επίπληξη, 2) Έκπτωση από το
αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. 3) Αποβολή από το Σύνδεσμο. Την
Πειθαρχική Εξουσία ασκεί για τα μέλη του Συνδέσμου το Διοικητικό Συμβούλιο, για δε τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5)
των παρόντων τακτικών μελών.
Κατά των αποφάσεων αυτών μπορεί να ασκηθεί προσφυγή όπως ορίζει το άρθρο 88 του
Αστικού Κώδικα.
Άρθρο 17ο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Την πρόταση για τροποποίηση του Καταστατικού υποβάλλει με απόφαση της απόλυτης
πλειοψηφίας των μελών του το Διοικητικό Συμβούλιο στη Γενική Συνέλευση. Εναλλακτικά,
εκατό, τουλάχιστο, μέλη του Συλλόγου με αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο
μπορούν να ζητήσουν την τροποποίηση του Καταστατικού. Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό
Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να φέρει την πρόταση προς έγκριση στην επόμενη Γενική
Συνέλευση.
Η τροποποίηση εγκρίνεται από τακτική ή και έκτακτη Γενική Συνέλευση που ευρίσκεται σε
απαρτία εφόσον συμμετέχουν τα μισά από τα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου. Απαιτείται
πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων στη Γ.Σ.
Η τροποποίηση του Καταστατικού ισχύει μόνο μετά την έγκρισή της από τις αρμόδιες
Δικαστικές Αρχές και την εγγραφή της στο σχετικό βιβλίο Σωματείων των αρμόδιων Αρχών.
Με τον ίδιο τρόπο αποφασίζεται η διάλυση του Συνδέσμου. Αν ο Σύνδεσμος διαλυθεί η
περιουσία του περιέρχεται στο αρμόδιο όργανο του Λυκείου της Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης
για να διατεθεί αποκλειστικά σε σκοπούς που υπηρετούν τη βελτίωση της εκπαιδευτικής
υποδομής του σχολείου.
Άρθρο 18ο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ & ΟΜΑΔΕΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Όλα τα μέλη του Συνδέσμου μπορούν να γίνουν μέλη των αθλητικών και πολιτιστικών
τμημάτων και ομάδων που λειτουργούν υπό την αιγίδα του. Το Διοικητικό Συμβούλιο με
αποφάσεις του ορίζει και παύει τα μέλη εκείνα του Συνδέσμου που θα είναι υπεύθυνα για τη
σύσταση και λειτουργία των ως άνω τμημάτων και ομάδων καθώς και τα μέλη εκείνα που θα
είναι υπεύθυνα για τη σύναψη συνεργασιών με συλλόγους, ιδρύματα και φορείς και την
εκπροσώπηση του Συνδέσμου.
Άρθρο 19ο

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Κάθε θέμα που αφορά την εσωτερική λειτουργία του Συνδέσμου και δεν περιλαμβάνεται στο
Καταστατικό ρυθμίζεται με εσωτερικό κανονισμό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 20ο

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για κάθε άλλο θέμα αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο αφού λάβει υπ’ όψιν του τις σχετικές
διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της περί Σωματείων Νομοθεσίας

