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Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Η Σ Η  K A I  Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η  

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Υ  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

Άρθρο 1ο 

Επωνυμία, Έδρα και Σκοπός 

Ιδρύεται Σωματείο Αποφοίτων του Εθνικού Εκπαιδευτηρίου Αναβρύτων με την επωνυμία 

«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ (1949-1976)» 

(Σ.Α.Ε.Ε.Α.) με έδρα την Αθήνα. 

Η επωνυμία του Συλλόγου αποδίδεται Αγγλικά ως «ANAVRYTA  HELLENIC NATIONAL 

SCHOOL (1949 -1976) OLD BOYS ASSOCIATION». 

Άρθρο 2ο 

Σκοποί  

Οι σκοποί του Συλλόγου είναι: 

α) Η διατήρηση της ιστορικής μνήμης που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την λειτουργία του 

Εθνικού Εκπαιδευτηρίου Αναβρύτων 1949-1976, (Ε.Ε.Α) καθώς και η τήρηση και προαγωγή 

των αρχών και αξιών αυτού. Ειδικότερα να γίνει καταγραφή με κάθε πρόσφορο μέσο της 

ιστορίας, των αρχών, του σκοπού, της μαθητικής ζωής και του συστήματος λειτουργίας 

αυτού. 

β) Η συγκέντρωση εγγράφων, φωτογραφιών και αντικειμένων σχετικών με την λειτουργία του 

Εκπαιδευτηρίου, όπως και η έκδοση σχετικών βιβλίων, εντύπων και επετηρίδας. 

γ) Η προαγωγή φιλικών, κοινωνικών και επαγγελματικών δεσμών μεταξύ των μελών, η 

καλλιέργεια πνεύματος αλληλεγγύης και η ηθική ενίσχυση και συμπαράσταση αυτών.  

δ) Η διατήρηση πνευματικών δεσμών μεταξύ των μελών και του Σχολείου στη σημερινή μορφή 

λειτουργίας του – Πρότυπο Γυμνάσιο, Πρότυπο Λύκειο και Επαγγελματικό Λύκειο 

ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ - με την υποστήριξη και ενίσχυση του επιτελούμενου από αυτά έργου.  
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ε) Η διατήρηση και προαγωγή δεσμών συνεργασίας με απόφοιτους όλων των Αναβρυτινών 

σχολικών μονάδων και με τα μέλη του Συνδέσμου Αποφοίτων Εκπαιδευτηρίων Αναβρύτων 

(ΣΥΝ.Απ.τ.Α). 

στ) Η διοργάνωση κοινωνικών, πνευματικών, καλλιτεχνικών, αθλητικών και άλλων  

δραστηριοτήτων σχετικών με τους σκοπούς του Συλλόγου. 

ζ) Η ανάληψη πρωτοβουλιών για την διατήρηση και αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του 

Εκπαιδευτηρίου που είναι κυρίως συνδεδεμένες με την λειτουργία του (θέατρο, βιβλιοθήκη, 

κλειστό γυμναστήριο, ανοικτοί χώροι άθλησης, κλπ) όπως και για την προστασία και 

συντήρηση του φυσικού χώρου εντός του οποίου λειτουργούσε το Εκπαιδευτήριο. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΜΕΛΗ 

Άρθρο 3ο 

Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά, επίτιμα και κοινωνικά. 

Άρθρο 4ο 

Τακτικά μέλη είναι όλοι οι απόφοιτοι του Εθνικού Εκπαιδευτηρίου Αναβρύτων των ετών 1955 

έως και 1976. 

Τακτικά μέλη καθίστανται ως ανωτέρω και οι φοιτήσαντες και μη αποφοιτήσαντες από το Ε.Ε.Α. 

(σχολικά έτη 1949-1976), μετά από αίτησή τους, που εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Άρθρο 5ο 

Επίτιμα μέλη μπορούν να εκλεγούν πρόσωπα που ενίσχυσαν σημαντικά, είτε ηθικά, είτε υλικά 

τον Σύλλογο στην εκπλήρωση των σκοπών του καθώς και πρόσωπα που εργάστηκαν στο 

Εκπαιδευτήριο και συνέβαλλαν με την προσωπική τους εργασία στην επιτυχή λειτουργία του 

Εκπαιδευτηρίου, ιδία καθηγητές, διευθυντές, παιδαγωγοί, προσωπικό, κλπ. 

Η εκλογή των επιτίμων μελών γίνεται με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης, λαμβανόμενης κατά 

πλειοψηφία των 3/5 εκ των παρισταμένων και δικαιουμένων ψήφων μελών, μετά από πρόταση 

του Δ.Σ.  

Τα επίτιμα μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα των τακτικών μελών εκτός του δικαιώματος του 

εκλέγειν και εκλέγεσθαι. 

Άρθρο 6ο 

Κοινωνικά μέλη μπορούν να εκλέγονται συγγενείς-κατιόντες των τακτικών μελών. Η εκλογή των 

κοινωνικών μελών γίνεται με απόφαση του ΔΣ. Τα κοινωνικά μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα των 

τακτικών μελών εκτός του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. 

https://www.facebook.com/syndesmosapofoitwnanavritwn/?__cft__%5b0%5d=AZUd1Kixep_qYPX4JYgXMrACoyQ5E_0bTe1IFtoqYfBi41GwZA42sJmo8v3USM4Pjblkt72KfOwkor5_9hMxGLP9IssAa2X1WOEE_2OENJXh0lNxT4uTSBg-LM4XlcNwmpeW1PGC-gfBBZWC9lkmDw13l10yhSK2gj_ahxT4v8VgLeJqZfIa8HrvZaK4EXbbAyiTBf71NsFMgfW_eub73Kl6&__tn__=-UC%2CP-R
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Άρθρο 7ο 

Δικαιώματα των μελών  

Τα τακτικά μέλη του Συλλόγου έχουν ίσα δικαιώματα μεταξύ τους. Όλα τα τακτικά μέλη έχουν 

από της εγγραφής τους το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στο Δ.Σ και την Εξελεγκτική 

Επιτροπή. Κανένα μέλος δεν μπορεί να εκλεγεί σε περισσότερα από ένα όργανο. Όλα τα 

ταμειακά τακτοποιημένα μέλη έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, να 

ψηφίζουν και να κάνουν γραπτές δηλώσεις και προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιου του 

Συλλόγου.  

Άρθρο 8ο 

Υποχρεώσεις των μελών   

Όλα τα μέλη αναλαμβάνουν με την εγγραφή τους την υποχρέωση να συμβάλουν στην 

εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου και στην πιστή τήρηση των υποχρεώσεων που 

απορρέουν από το καταστατικό και  τις αποφάσεις των οργάνων του. Τα τακτικά μέλη 

υποχρεούνται  επιπλέον να καταβάλουν την ετήσια συνδρομή κατά το πρώτο τρίμηνο κάθε 

χρόνου.  Καθυστέρηση καταβολής της συνδρομής συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό 

τους από συμμετοχή τους στα θεσμικά όργανα του Συλλόγου. 

Άρθρο 9ο 

Αποχώρηση και διαγραφή μέλους 

Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει του Συλλόγου γνωστοποιώντας τούτο εγγράφως στο 

Διοικητικό Συμβούλιο.  

Άρθρο 10ο 

Κάθε μέλος του οποίου η διαγωγή ήθελε καταδειχθεί ασυμβίβαστη προς τους σκοπούς και την 

αξιοπρέπεια του Συλλόγου, δύναται να διαγραφεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης  μετά 

από γραπτή πρόταση δέκα (10) μελών ή  πρόταση του Δ.Σ. Η απόφαση της Γ.Σ λαμβάνεται 

κατά πλειοψηφία των 2/3 των παρευρισκομένων και δικαιουμένων ψήφου μελών.  

Κάθε μέλος που καταδικάστηκε, για κακούργημα ή για κάποιο από τα ατιμωτικά πλημμελήματα 

διαγράφεται αυτοδικαίως, αμέσως μόλις η καταδικαστική απόφαση καταστεί αμετάκλητη. 

Στις παραπάνω περιπτώσεις επανεγγραφή δεν είναι δυνατή 

Άρθρο 11ο 

Τακτικά μέλη που καθυστερούν την συνδρομή τους περισσότερο από τρία έτη είναι δυνατόν να 

διαγραφούν με απόφαση του ΔΣ. Επανεγγραφή είναι δυνατή μόνον αν ο διαγραφείς καταβάλει 

τις οφειλόμενες ετήσιες συνδρομές τουλάχιστον 3 ετών και υποβάλει νέα αίτηση εγγραφής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟ 

Άρθρο 12ο 

Πόροι του Συλλόγου 

Οι πόροι του Συλλόγου είναι: 

α)  Η ετήσια συνδρομή των τακτικών μελών που καθορίζεται από το Δ.Σ. 

β) Οι πάσης φύσεως πρόσοδοι από τη διαχείριση της περιουσίας ή των δραστηριοτήτων του 

Συλλόγου. 

γ) Τα έσοδα από εκδρομές, εορτές, αθλητικές, καλλιτεχνικές και επιστημονικές εκδηλώσεις, κλπ. 

δ) Κάθε περιουσιακό στοιχείο, κινητό ή ακίνητο που δίνεται στο Συλλόγου από τρίτα πρόσωπα ή 

μέλη του από χαριστική αιτία (δωρεά) ή προς διευκόλυνση διεκπεραίωσης συγκεκριμένου 

σκοπού.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

Άρθρο 13ο 

Διοίκηση του Συλλόγου 

Τα ‘Όργανα διοίκησης του Συλλόγου είναι: 

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

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ) 

γ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε) 

Άρθρο 14ο 

Περί Γενικών Συνελεύσεων 

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

κάθε ζήτημα του που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου και ασκεί την εποπτεία και 

τον έλεγχο επί των λοιπών οργάνων της Διοικήσεως. Επίσης αποφασίζει για κάθε ζήτημα που 

δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό ή τις διατάξεις του ΑΚ ή από άλλες διατάξεις 

αναγκαστικού δικαίου. Εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ) και τα μέλη της 

Εξελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε) κάθε τρία (3) χρόνια.  

Άρθρο 15ο 

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Δ.Σ. τακτικά μεν μια φορά τον χρόνο και εντός του Α’ 

τριμήνου, έκτακτα δε όποτε αυτό κριθεί επιβεβλημένο από το Δ.Σ ή ζητηθεί εγγράφως από 

δεκαπέντε (15) μέλη ή από την Εξελεγκτική Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 49 παρ. 2. 
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Άρθρο 16ο 

Οι προσκλήσεις για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης αποστέλλονται στα μέλη από το Δ.Σ 

με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δεκατέσσερις (14) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία 

σύγκλισης της Γ.Σ. Περιέχουν υποχρεωτικά τον τόπο και χρόνο της συνεδριάσεως, όλα τα 

θέματα της ημερήσιας διάταξης και την εντός εβδομάδος από τον ορισθέντα χρόνο ημερομηνία, 

ώρα και τόπο της νέας επαναληπτικής συνεδρίασης, για την περίπτωση που δεν θα υπάρξει 

απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση. 

Άρθρο 17ο 

Στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης συμμετέχουν όλα τα τακτικά και ταμειακά 

τακτοποιημένα μέλη. Απόν ή κωλυόμενο μέλος της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να 

εκπροσωπηθεί από άλλο μέλος που έχει δικαίωμα ψήφου με γραπτή επιστολή-εξουσιοδότηση 

που θα απευθύνεται προς τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και είτε θα έχει σταλεί το 

αργότερο μέχρι την προηγούμενη ημέρα της συνεδρίασης της Γ.Σ. με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

στη Γραμματεία του Συλλόγου είτε θα κατατίθεται την ημέρα της Γ.Σ. δηλώνοντας συγχρόνως 

το όνομα του μέλους που επιθυμεί να τον εκπροσωπήσει.  Η εξουσιοδότηση παρέχει δικαίωμα 

ψήφου τόσο επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης όσο και το δικαίωμα να ψηφίζει 

αντ’αυτού στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των οργάνων της διοίκησης.  Κάθε παριστάμενο 

μέλος δύναται να εκπροσωπεί με εξουσιοδότηση μέχρι ένα (1) απόν ή κωλυόμενο μέλος.  

Η Γενική Συνέλευση, εφ όσον με το παρόν δεν ορίζεται διαφορετικά, ευρίσκεται σε απαρτία 

στην πρώτη συνεδρίαση, όταν παρίσταται ή εκπροσωπείται με εξουσιοδότηση το 1/3 των 

δικαιούμενων ψήφου μελών, και στην δευτέρα συνεδρίαση ανεξαρτήτως αριθμού 

παρευρισκομένων μελών. 

Άρθρο 18ο 

Κατά την τακτική Γενική Συνέλευση διαβάζεται η έκθεση της Εξελεγκτικής 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 τέλος της λογοδοσίας ζητηθεί ο καταλογισμός ευθυνών σε μέλη του Δ.Σ εγγράφως 

και αιτιολογημένα από πέντε (5) τουλάχιστον μέλη που δικαιούνται ψήφου, η Γενική Συνέλευση 

αποφαίνεται στην ίδια συνεδρίαση με μυστική ψηφοφορία. 

Άρθρο 19ο 

Το Δ.Σ. υποχρεούται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την σύγκληση της τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης να έχει στη διάθεση κάθε μέλους, με ηλεκτρονική μορφή, την έκθεση πεπραγμένων 

μαζί με τον ισολογισμό και απολογισμό του λήξαντος έτους και τον προτεινόμενο 

προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων για το επόμενο έτος. 
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Άρθρο 20ο 

Λήψη αποφάσεων 

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, εφ όσον με το παρόν δεν ορίζεται διαφορετικά, 

λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων και δικαιουμένων ψήφου μελών. 

Άρθρο 21ο 

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

μεταβίβαση ακινήτου για λογαριασμό του Συλλόγου, ή τη σύσταση, αλλοίωση ή κατάργηση 

εμπραγμάτου δικαιώματος σε αυτό, όπως επίσης η εκποίηση ή η επιβάρυνση με εμπράγματο 

δικαίωμα πραγμάτων του Συλλόγου προορισθέντων για παγία χρήση (λ.χ. εξοπλισμός γραφείων, 

εντευκτηρίων κτλ.) άνευ προηγούμενης αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης. Δικαιοπραξία που 

καταρτίσθηκε κατά παράβαση της διατάξεως αυτής είναι άνευ αποτελέσματος για τον Σύλλογο. 

Η Γενική Συνέλευση δύναται να εξουσιοδοτήσει το Δ.Σ. να επιχειρήσει μια απ’ τις ανωτέρω 

πράξεις, είτε με ορισμένους περιορισμούς, είτε ελεύθερα κατά την κρίση του. 

Άρθρο 22ο 

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

κληρονομιάς ή κληροδοσίας εφ’ όσον με αυτήν ήθελε προκύψει οικονομικό όφελος για τον 

Σύλλογο. 

Άρθρο 23ο 

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

της παραλείψεως εμπροθέσμου αποποιήσεως κληρονομιάς, στην περίπτωση που το ενεργητικό 

της είναι υπέρτερο του παθητικού. 

Άρθρο 24ο 

Υποβολή προτάσεων, αιτήσεων και ανακοινώσεων μελών. 

Κάθε πρόταση, αίτηση, ανακοίνωση ή καταγγελία για ζητήματα που αφορούν τον Σύλλογο ή 

μέλη του, υποβάλλεται προς το Δ.Σ μόνον εγγράφως. 

Άρθρο 25ο  

Πρόταση εγγράφεται υποχρεωτικά ως θέμα στην Ημερησία Διάταξη της Γ.Σ όταν υποβάλλεται 

προς το Δ.Σ από τουλάχιστον πέντε (5) τακτικά μέλη και πριν την τελική αποστολή των 

προσκλήσεων σύγκλισης της Γ.Σ. 

Άρθρο 26ο 

Πρόταση μη εγγεγραμμένη στην ημερήσια διάταξη της Γ.Σ μπορεί να υποβληθεί στον Πρόεδρο 

της Γενικής Συνέλευσης στην αρχή της συνεδριάσεως , εφ όσον υποστηρίζεται εγγράφως από  
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οκτώ (8) τακτικά μέλη  και συζητείται εάν δεχθεί η Γενική Συνέλευση το κατεπείγον αυτής. Σε 

περίπτωση ισοψηφίας κάθε πρόταση απορρίπτεται. 

Άρθρο 27ο 

Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης 

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει Πρόεδρο για την διεύθυνση των εργασιών της από τα παριστάμενα 

με δικαίωμα ψήφου μέλη, αποκλειομένων όσων μετέχουν στο Δ.Σ. και στην Ε.Ε. καθώς και των 

υποψηφίων για εκλογή στα όργανα του Συλλόγου.  

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει την έναρξη και λήξη των εργασιών, διευθύνει τις 

συζητήσεις, δίδει τον λόγο και αφαιρεί αυτόν και θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία καθορίζοντας 

την σειράν τους.  

Μέχρι την εκλογή του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης η συνεδρίαση διευθύνεται από τον 

Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του. 

Άρθρο 28ο 

Γραμματεύς της Γενικής Συνέλευσης  

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει επίσης Γραμματέα για την τήρηση πρακτικών από τα παριστάμενα 

με δικαίωμα ψήφου μέλη που δεν μετέχουν στο Δ.Σ. ή την Ε.Ε εξαιρουμένων και των 

υποψηφίων για εκλογή στα όργανα του Συλλόγου. 

Στα πρακτικά καταγράφονται  τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών, οι ληφθείσες αποφάσεις, τα 

ονόματα των ομιλητών και περιληπτικά το περιεχόμενο των συζητήσεων. Επισυνάπτεται επίσης 

κατάσταση με τα ονόματα των προσελθόντων μελών. 

Μετά το πέρας και εντός δέκα (10) ημερών από τη συνεδρίαση, καθαρογράφονται τα πρακτικά 

από τον Γραμματέα στο οικείο βιβλίο, υπογράφονται απ’ τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης 

και από τον ίδιο και παραδίδονται προς φύλαξη στον Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου. 

Άρθρο 29ο 

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

από την ιδιότητά τους είναι σε θέση να ενημερώσουν ή συμβουλεύσουν για θέματα που 

ενδιαφέρουν τον Σύλλογο.  

Άρθρο 30ο 

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται μετά από γραπτή πρόταση δέκα (10) 

μελών ή του Δ.Σ. αποφασίζεται η ανακήρυξη διατελεσάντων Προέδρων σε Επίτιμους Προέδρους 

του Συλλόγου σε ένδειξη αναγνώρισης της προσφοράς τους. Η απόφαση λαμβάνεται κατά 

πλειοψηφία των 2/3 των παρευρισκομένων και δικαιουμένων ψήφου μελών.  
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Άρθρο 31ο 

Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Σύλλογος διοικείται από εννεαμελές (9) Δ.Σ. που αποτελείται από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, 

Γενικό Γραμματέα, Ειδικό Γραμματέα, Ταμία και τέσσερεις (4) συμβούλους. Σε περίπτωση μη 

ύπαρξης ικανού αριθμού υποψηφίων προς εκλογή, το Δ.Σ θα αποτελείται από επτά (7) μέλη. 

Το Δ.Σ. εκλέγεται ανά τριετία από την Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία κατά τα 

οριζόμενα ειδικότερα στα άρθρα 51 έως 58. 

Άρθρο 32ο 

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

και διαχειρίζεται την περιουσία και τις υποθέσεις του Συλλόγου και επιδιώκει την εκπλήρωση των 

σκοπών του. 

Άρθρο 33ο 

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

συγκεκριμένης αρμοδιότητας, ελεύθερα κατά την κρίση τους ή με περιορισμούς, 

επιφυλασσομένης της διατάξεως του άρθρου 44 παρ. β. 

Άρθρο 34ο 

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να απευθύνεται σε υπηρεσίες γραμματειακής, 

λογιστικής/φοροτεχνικής υποστήριξης καθώς και πληροφορικής, όποτε αυτό απαιτείται. 

Άρθρο 35ο 

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου 

Το Δ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρό του και συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μια φορά το 

τρίμηνο και έκτακτα όποτε το κρίνει επιβεβλημένο ο Πρόεδρος ή αν το ζητήσουν εγγράφως 

πέντε (5) μέλη του, ή τέσσερα (4) σε περίπτωση επταμελούς σύνθεσης του Δ.Σ. 

Άρθρο 36ο 

Η ημερομηνία συγκλήσεως του Δ.Σ. πρέπει να γνωστοποιείται σε όλα τα μέλη με σχετική 

πρόσκληση που αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πριν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες. 

Η προθεσμία μπορεί να συντομευθεί για περιπτώσεις κατεπείγοντος. Το ΔΣ συνεδριάζει δια 

ζώσης σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο.  Είναι δυνατό να αποφασιστεί και η εξ αποστάσεως 

συνεδρίαση όταν αυτό ορίζεται στην σχετική πρόσκληση, παράγει δε τα ίδια αποτελέσματα με 

την δια ζώσης συνεδρίαση. 
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Άρθρο 37ο 

Το Δ.Σ. ευρίσκεται σε απαρτία εφ όσον παρίστανται πέντε (5) μέλη του ή τέσσερα (4) σε 

περίπτωση επταμελούς σύνθεσης του Δ.Σ. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία 

των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 

Άρθρο 38ο 

Υποχρεώσεις μελών Δ.Σ 

Τα μέλη του Δ.Σ. υποχρεούνται να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., να επιδεικνύουν την 

προσήκουσα επιμέλεια κατά την διαχείριση των υποθέσεων του Συλλόγου, να ασκούν 

προσηκόντως τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί και να λογοδοτούν στο Δ.Σ. για τα 

πεπραγμένα τους.  

Μέλος του Δ.Σ. που κωλύεται δικαιολογημένα στην άσκηση των καθηκόντων του 

αναπληρώνεται  από άλλο μέλος ύστερα από σχετική απόφαση του Δ.Σ.  

Σε περίπτωση συνεχούς αδικαιολόγητης απουσίας μέλους του Δ.Σ σε τρεις (3) συνεχόμενες 

συνεδριάσεις, αυτός εκπίπτει  της ιδιότητας του μέλους  του Δ.Σ μετά από σχετική απόφαση του 

Δ.Σ. Σε αναπλήρωση του καλείται το πρώτο αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. για χρονικό 

διάστημα μέχρι τέλους της θητείας του Δ.Σ. 

Άρθρο 39ο 

Καθήκοντα Προέδρου  

Ο Πρόεδρος προεδρεύει του Δ.Σ., επιμελείται και συντονίζει την δράση και τις εργασίες του 

Συλλόγου, ασκεί οικονομικό έλεγχο αναφέρων σχετικά στην Γ.Σ και το Δ.Σ., συνυπογράφει τα 

εξερχόμενα έγγραφα και γενικότερα μαζί με το Δ.Σ φροντίζει για την πιστή εφαρμογή των 

διατάξεων του Καταστατικού. 

Άρθρο 40ο 

Καθήκοντα Αντιπροέδρου 

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού και έχει 

όσες αρμοδιότητες τους παραχωρήσει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Άρθρο 41ο 

Καθήκοντα Γεν. Γραμματέα 

Ο Γεν. Γραμματέας έχει την εποπτεία και διοίκηση της Γραμματείας, τηρεί το αρχείο (συμβατικό 

και ηλεκτρονικό) του Συλλόγου και το μητρώο των μελών, συντάσσει τα πρακτικά του Δ.Σ. που 

υπογράφονται από τα μέλη, διεκπεραιώνει την αλληλογραφία και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο 
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όλα τα εξερχόμενα έγγραφα και πρακτικά ή αντίγραφα αυτών. Επίσης, έχει την εποπτεία 

λειτουργίας της ιστοσελίδας του Συλλόγου. 

Άρθρο 42ο 

Καθήκοντα Ειδικού Γραμματέα 

Ο Eιδικός Γραμματέας συνδράμει τον Γενικό Γραμματέα στο έργο του και τον αναπληρώνει σε 

περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του, έχει δε αυτοτελώς όσες αρμοδιότητες του παραχωρήσει 

με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Άρθρο 43ο 

Καθήκοντα Ταμία 

Ο Ταμίας διαχειρίζεται τα οικονομικά του Συλλόγου βάσει των σχετικών εντολών του Δ.Σ. 

Ειδικότερα ο Ταμίας ενεργεί τις εισπράξεις και πληρωμές, εκδίδει τις αναγκαίες διπλότυπες 

αποδείξεις, τηρεί βιβλίο εσόδων και εξόδων, παρακολουθεί την καταβολή των συνδρομών εκ 

μέρους των μελών ενημερώνοντας σχετικά το Δ.Σ. και φυλάσσει τα δικαιολογητικά του Ταμείου. 

Επίσης, είναι υπεύθυνος για το χρηματικό ποσό μετρητών που δεν είναι κατατεθειμένο στον 

Τραπεζικό λογαριασμό του Συλλόγου. 

Το Δ.Σ δια του Ταμία καταθέτει σε αναγνωρισμένες Τράπεζες στο όνομα του Συλλόγου ποσό 

διαθεσίμων σε μετρητά του Ταμείου όπως αυτό καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Δ.Σ. Με 

ανάλογη απόφαση του Δ.Σ, ο ταμίας κρατεί εις χείρας του σε μετρητά  ποσό που είναι αναγκαίο 

για την καθημερινή διαχείριση του Συλλόγου. 

Για την κίνηση των Τραπεζικών λογαριασμών θα υπογράφουν τα εξουσιοδοτημένα για τον 

σκοπό αυτό από το Δ.Σ. πρόσωπα. 

Ο Ταμίας επίσης αναλαμβάνει την υποχρέωση μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ να μεριμνά για 

την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων του Συλλόγου και την εμπρόθεσμη κατάθεση 

των από το νόμο προβλεπόμενων σχετικών φορολογικών δηλώσεων. 

Άρθρο 44ο 

Καθήκοντα των Συμβούλων 

Στους Συμβούλους μέλη του Δ.Σ δύναται να ανατίθενται ειδικά καθήκοντα με απόφαση του Δ.Σ. 

Επίσης συμμετέχουν ως εκπρόσωποι του Δ.Σ στις Επιτροπές του Συλλόγου σύμφωνα με το 

άρθρο 59 του Καταστατικού. 
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Άρθρο 45ο 

Ανάκληση μελών Δ.Σ. 

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

εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από το παρόν Καταστατικό, δύναται να 

ανακληθεί από την Γενική Συνέλευση με απόφαση που λαμβάνεται κατά πλειοψηφία των ¾  

από τα παριστάμενα και δικαιούμενα ψήφου μέλη ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Δ.Σ. 

ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής ή είκοσι (20) από τα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου.  

Για τη λήψη τέτοιας αποφάσεως σε περίπτωση επαναλήψεως της συνεδριάσεως λόγω ελλείψεως 

απαρτίας, πρέπει να παρίσταται και ψηφίζει τουλάχιστον το ¼ των δικαιουμένων ψήφου μελών. 

Άρθρο 46ο 

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

άλλη αιτία, το Δ.Σ. καλύπτει την κενωθείσα θέση με ένα από τα αναπληρωματικά μέλη του κατά 

σειρά εκλογής  για χρονικό διάστημα μέχρι τέλους της θητείας του Δ.Σ.  

Άρθρο 47ο 

Εκπροσώπηση του Συλλόγου και του Δ.Σ. 

Ο Σύλλογος εκπροσωπείται νόμιμα σ’ όλες του τις σχέσεις ενώπιον πάσης αρχής ή τρίτων 

φυσικών ή νομικών προσώπων, από  τον Πρόεδρό του, που είναι υποχρεωμένος να τηρεί και 

εφαρμόζει τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης 

και του Δ.Σ.  

Μετά από απόφαση του Δ.Σ. η εκπροσώπηση του Συλλόγου σχετικά με συγκεκριμένη υπόθεση, 
δύναται να ανατεθεί σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του.  

Άρθρο 48ο 

Τήρηση Βιβλίων 

Με ευθύνη του Δ.Σ τηρούνται τα πάρα κάτω βιβλία : 

 Α. Βιβλίο Μητρώου Μελών 

 Β. Βιβλίο Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων 

 Γ. Βιβλίο Πρακτικών των συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων 

 Δ. Βιβλίο Πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου 

 Ε. Βιβλίο Εσόδων - Εξόδων  

 ΣΤ. Βιβλίο Περιουσιακών Στοιχείων 

Κάθε άλλο βιβλίο το οποίον ο Νόμος προβλέπει ως υποχρεωτικό ή το Δ.Σ  αποφασίζει ως 
αναγκαίο για την εύρυθμη λειτουργία του Συλλόγου. 
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Άρθρο 49ο 

Εξελεγκτική Επιτροπή  

Οι πράξεις διαχειρίσεως του Δ.Σ. και των συνιστώμενων επιτροπών σύμφωνα με το άρθρο 59 ή 
οποιουδήποτε προσώπου που ασκεί  διαχείριση για λογαριασμό του Συλλόγου ύστερα από 
σχετική εξουσιοδότηση, υπόκειται στον έλεγχο Τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής που εκλέγεται 
ανά τριετία από την Γεν. Συνέλευση. 
 
 Η Ε.Ε συντάσσει σχετική Έκθεση που απευθύνεται στην Γ.Σ. και κατατίθεται κατά την ετήσια 
τακτική Γενική Συνέλευση, εκτός αν συντρέχει κατά την κρίση δύο τουλάχιστον από τα μέλη της 
λόγος άμεσης έγγραφης παρέμβασή τους, οπότε δύναται να ζητήσουν εγγράφως από το Δ.Σ την 
σύγκληση Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης.   

Άρθρο 50ο 

Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής δικαιούνται να εξετάζουν τα έγγραφα και βιβλία του 
Συλλόγου και να ελέγχουν οποτεδήποτε το περιεχόμενο του Ταμείου.  
 
Τα Μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής δύνανται να ζητήσουν τεχνική συνδρομή 
εμπειρογνωμόνων για την αρτιότερη υποβοήθηση του έργου της. 

 

Περί Αρχαιρεσιών 

Άρθρο 51ο 

Το απερχόμενο Δ.Σ. γνωστοποιεί στα μέλη την ημερομηνία σύγκλισης της Γ.Σ όπου θα 

διενεργηθούν αρχαιρεσίες, με αποστολή προσκλήσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 16 

και 61 του παρόντος και καλεί όσους επιθυμούν από τα εκλόγιμα μέλη να είναι υποψήφιοι, να 

δηλώσουν  εγγράφως την υποψηφιότητά τους το αργότερο μέχρι την προηγουμένη ημέρα της 

συγκλήσεως της Γ.Σ. Με επιμέλεια του απερχόμενου Γενικού Γραμματέα τα ονόματα όλων των 

υποψηφίων προς εκλογή αναγράφονται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο με απόλυτη αλφαβητική σειρά 

χωριστά για κάθε σώμα ή με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Ένα τέτοιο ψηφοδέλτιο αναρτάται κατά την 

ημέρα διεξαγωγής της Γ.Σ σε εμφανές σημείο της αίθουσας. 

Άρθρο 52ο 

Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται από τετραμελή Εφορευτική Επιτροπή που αποτελείται από τον 

Πρόεδρο που προεδρεύει, τον Γραμματέα που τηρεί τα Πρακτικά και δύο ψηφολέκτες. Οι 

ανωτέρω εκλέγονται από την Γ.Σ  εκ των δικαιουμένων ψήφου μελών. 

Οι υποψήφιοι δεν δύνανται να συμμετάσχουν στην Εφορευτική Επιτροπή. 

Άρθρο 53ο  

Τα μέλη ψηφίζουν τόσο για το Δ.Σ. όσο και για την Εξελεγκτική Επιτροπή τους υποψηφίους της 

προτιμήσεώς τους με σταυρό που θέτουν δίπλα από το όνομά τους  στα  ψηφοδέλτια που έχουν 

παραλάβει από την Εφορευτική Επιτροπή. 
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Στη συνέχεια προσέρχονται ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής που καταγράφει τα ονόματα 

των ψηφιζόντων σε ειδική κατάσταση (Πρακτικό Ψηφοφορίας) και τοποθετούν τα ψηφοδέλτια 

μέσα σε κάλπη αφού πρώτα τα σφραγίσει ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής με τη 

σφραγίδα του Συλλόγου. 

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

τακτικών μελών για κάθε σώμα. 

Άρθρο 54ο 

Μετά το πέρας της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή προχωρεί στη διαλογή των 

ψηφοδελτίων, την καταχώριση των αποτελεσμάτων στο πρακτικό ψηφοφορίας και την 

ανακοίνωση του  αποτελέσματος  στη Γ.Σ. 

Άρθρο 55ο 

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

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

συμπλήρωση του αριθμού τακτικών ή αναπληρωματικών μελών γίνεται κλήρωση μεταξύ των 

ισοψηφησάντων από την εφορευτική επιτροπή. Μετά την συμπλήρωση του αριθμού των 

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

τέσσερεις (4) για το Δ.Σ. και δύο (2) για την Ε. Ε., ανακηρύσσονται αναπληρωματικά μέλη του 

Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής αντίστοιχα. 

Άρθρο 56ο 

Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα να παρακολουθούν την ψηφοφορία και την διαλογή των 

ψηφοδελτίων και να υποβάλλουν εγγράφως ενστάσεις στην Επιτροπή. 

Άρθρο 57ο 

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, οι τυχόν ενστάσεις όπως και οι επ’ αυτών έκθεση της 

Εφορευτικής Επιτροπής καταχωρούνται από τον Γραμματέα στο βιβλίο Πρακτικών, όπου 

επισυνάπτεται και η ειδική κατάσταση των ψηφισάντων.  

Τα ψηφοδέλτια όπως έχουν αριθμηθεί και μονογραφηθεί κατά την διαλογή, παραδίδονται στο 
Γενικό Γραμματέα που υποχρεούται να τα φυλάσσει για ένα έτος από τις αρχαιρεσίες, εκτός αν 
εκκρεμεί ένσταση κατά του κύρους τους, οπότε διατηρούνται μέχρι το τέλος της διαδικασίας 
ενστάσεων. 
 

Άρθρο 58ο 

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

πρόσκληση από τον πλειονοψηφήσαντα σύμβουλο και υπό την προεδρία του και συγκροτείται 

σε σώμα εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία και απλή πλειοψηφία τους αξιωματούχους που 

προβλέπονται στο άρθρο 31 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας εκλέγεται αυτός που έλαβε 
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περισσότερους ψήφους κατά την Εκλογή του Δ.Σ. απ’ την Γενική Συνέλευση. Ο Προεδρεύων 

συντάσσει σχετικό πρακτικό και την προεδρία αναλαμβάνει ο εκλεγείς Πρόεδρος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟ 

Άρθρο 59ο 

Περί Επιτροπών 

Δύναται με απόφασή του Δ.Σ. να συγκροτούνται ειδικές επιτροπές υπό τον έλεγχό του για την 

καλύτερη επιδίωξη των σκοπών του Συλλόγου. 

Η θητεία των Επιτρόπων αυτόν λήγει μαζί με την θητεία του Δ.Σ. εκτός αν απ’ την αρχή 

καθορίστηκε συντομότερη διάρκεια ή ανακλήθηκε νωρίτερα η εντολή. 

Επιτροπή μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας δύναται να συσταθεί από το Δ.Σ. Η λειτουργία της 

επικυρώνεται από την αμέσως επόμενη από τη σύστασή της συνεδρίαση της Γενικής 

Συνέλευσης. Οι Επιτροπές αυτές θα ονομάζονται Μόνιμες Επιτροπές και αποτελούνται από 

τουλάχιστον 5 μέλη του Συλλόγου. 

Οι επιτροπές θα εκλέγουν ένα μέλος τους ως Συντονιστή. Στις Επιτροπές  θα μετέχει επιπλέον 

και ένα μέλος του Δ.Σ και θα είναι ο σύνδεσμος της επιτροπής με το Δ.Σ.. 

Άρθρο 60ο 

Γενικές Διατάξεις 

Ο Σύλλογος έχει  σήμα και σφραγίδα. Το σήμα είναι τετράγωνο και η σφραγίδα  στρογγυλή. Και 

τα δύο φέρουν το γράμμα ‘ Άλφα Κεφαλαίο (Α) εντός ασπιδοειδούς θυρεού στο κέντρο του 

κύκλου. Κάτω από τον θυρεό αναγράφεται η χρονολογία 1949 και περιμετρικά: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ» 

Άρθρο 61ο 

Ιστοσελίδα – Θέματα δημοσιότητας – Αποστολή εγγράφων στα μέλη. 

Ο Σύλλογος διατηρεί δική του ιστοσελίδα, ο σύνδεσμος (LINK) της οποίας ανακοινώνεται στα 

μέλη και λειτουργεί με ευθύνη του Γραμματέα και Ειδικού Γραμματέα. Στην ιστοσελίδα αυτή 

καταχωρείται το σύνολο των επισήμων εγγράφων του Συλλόγου (Προσκλήσεις για σύγκληση 

οργάνων, Πρακτικά Γ.Σ, Απολογισμοί Δ.Σ, Οικονομικός Απολογισμός, Έκθεση Εξελεγκτικής 

Επιτροπής, Ανακοινώσεις, κλπ). Με την δημοσίευση τους στην ιστοσελίδα εξαντλείται η 

υποχρέωση δημοσιότητας για αποστολή αυτών στα μέλη. Επικουρικά, το σύνολο των εγγράφων 

αποστέλλεται σύμφωνα με τις προθεσμίες που καθορίζονται από το Καταστατικό, μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όσα μέλη έχουν δηλώσει την ηλεκτρονική τους διεύθυνσή. 

Με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων αλλά και την δημιουργία οικολογικής συνείδησης, θα 

καταβάλλεται προσπάθεια να μη διανέμονται έγγραφα στις συνεδριάσεις των οργάνων του 
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Συλλόγου (Γ.Σ, Δ.Σ, κλπ.) με εξαίρεση τα ψηφοδέλτια για τις αρχαιρεσίες. Στην περίπτωση αυτή 

κάθε μέλος θα επιμελείται να εκτυπώνει τα σχετικά έγγραφα για λογαριασμό του από την 

ιστοσελίδα του Συλλόγου. 

Άρθρο 62ο 

Τροποποίηση του Καταστατικού 

Για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού απαιτείται η παρουσία σε καταστατική Γενική 

Συνέλευση του μισού των δικαιουμένων ψήφου μελών και απόφαση που θα ληφθεί κατά 

πλειοψηφία των 2/3 αυτών. 

Άρθρο 63ο 

Λύση του Συλλόγου 

Για την λήψη απόφασης  λύσης του Συλλόγου απαιτείται η παρουσία στη Γενική Συνέλευση των 

2/3 από τα δικαιούμενα ψήφου μέλη και πλειοψηφία των 2/3 αυτών. Η ίδια πλειοψηφία 

απαιτείται και για τη λήψη αποφάσεως διαθέσεως της περιουσίας του Συλλόγου σε περίπτωση 

διαλύσεώς του.   

Άρθρο 64ο 

Μεταβατική Διάταξη 

Η ισχύς της εφαρμογής του παρόντος Καταστατικού αρχίζει με την σύμφωνα με τον νόμο 

ολοκλήρωση της διαδικασίας τροποποίησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου, οπότε το εν 

ενεργεία Δ.Σ. δρομολογεί την σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και την προκήρυξη 

αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέων οργάνων σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος  νέου 

Καταστατικού. 

Τα παρόν Καταστατικό, με το οποίο τροποποιείται και κωδικοποιείται το ήδη ισχύον που 

εγκρίθηκε σύμφωνα με την με αριθ. 3995/1987 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών και που αποτελούσε τροποποίηση του αρχικού καταστατικού του Σωματείου που 

αναγνωρίστηκε σύμφωνα με την με αριθ. 3062/1959 απόφαση του αυτού δικαστηρίου, 

σύμφωνα με τις σε αυτό προβλεπόμενες διατάξεις βεβαιουμένης και της νομίμου απαρτίας και 

πλειοψηφίας των μελών, αποτελείται από εξήντα τέσσερα (64) άρθρα, αναγνώσθηκε και 

ψηφίστηκε νόμιμα άρθρο προς άρθρο και στο σύνολο του, και κυρώθηκε κατά την συνεδρίαση 

της καταστατικής για τον σκοπό αυτό Γενικής Συνέλευσης των μελών. 

Στην Αθήνα και στο κτήριο του Προτύπου Γυμνασίου Αναβρύτων, σήμερα την 18η Δεκεμβρίου 

2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 13.30.-  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                           Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
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ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
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