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Α. ΟΝΟΜΑ - ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ 
 

Άρθρο 1ο 
Το Εκπαιδευτικό Σωματείο με την επωνυμία: "Ελληνο - Γερμανικός Εκπαιδευτικός 
Σύλλογος", έχει έδρα την Αθήνα, οδός Δ. Βερνάρδου 9 & 25ης Μαρτίου, Βριλήσσια και ο 
σκοπός του είναι μη κερδοσκοπικός. 

 
Άρθρο 2ο 

Σκοπός μη κερδοσκοπικός του Σωματείου είναι η ίδρυση και συντήρηση Σχολείου ή 
συγκροτήματος Σχολείων ιδιωτικής εκπαίδευσης περιλαμβάνοντος Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, 
Γυμνάσιο και Λύκειο, λειτουργούντος κατά τους ελληνικούς νόμους και δυναμένου να χορηγεί 
ενδεικτικά φοιτήσεως ισότιμα προς τα λοιπά ελληνικά σχολεία, και κατάλληλα προς εισαγωγή 
εις τα Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή αλλοδαπής ως και άλλα παιδαγωγικά κοινωνικά 
συστήματα. 

 
Β. ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

 
Άρθρο 3ο 

Τακτικά μέλη του Σωματείου γίνονται αυτοδικαίως οι κατά νόμον ασκούντες την επιμέλεια 
των εγγραφομένων στο σχολείο μαθητών.   
 
Τακτικά μέλη μπορούν επίσης να γίνουν και ενήλικες οι οποίοι ενδιαφέρονται για την 
επίτευξη του σκοπού του Σωματείου και δύνανται να συμβάλλουν εις την εκπλήρωση αυτού 
εγγραφόμενοι εις τη δύναμη του Σωματείου τη εγγράφω αιτήσει των κατόπιν σχετικής 
εγκρίσεως και αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Η διάταξη του άρθρου αυτού τίθεται σε ισχύ από 1.9.2000. 
 

Άρθρο 4ο 
Ως επίτιμα μέλη εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ενήλικες που ενδιαφέρονται για 
τους σκοπούς του Σωματείου ή που έχουν προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες σ’ αυτό. Τα 
επίτιμα μέλη απαλλάσσονται της υποχρεώσεως καταβολής οιασδήποτε εισφοράς,·στερούνται 
του δικαιώματος ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι, δύνανται όμως να συμμετέχουν στις 
Συνελεύσεις ή οιανδήποτε συζήτηση, εκτός αν άλλως ορίζεται  σε άλλες διατάξεις ή άρθρα του 
παρόντος καταστατικού. 
 
Επίτιμο μέλος θεωρείται αυτοδικαίως ολόκληρο το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό 
των Σχολείων εφόσον δεν δικαιούται ή δεν επιθυμεί να έχει την ιδιότητα του τακτικού μέλους, 
το οποίο και μπορεί κατόπιν προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου να συμμετέχει και 
στις συζητήσεις αυτού. 
 

Άρθρο 5ο 
Άπαντα τα τακτικά μέλη υποχρεούνται για τη λειτουργία των Σχολείων σε τακτική ετήσια ανά 
σχολικό έτος εισφορά, καθοριζομένη από το Διοικητικό Συμβούλιο και εφόσον παραστεί 
ανάγκη και σε έκτακτη εισφορά, το ύψος της οποίας καθορίζεται ελευθέρως υπό της Γενικής 
Συνελεύσεως. 
 
Ειδικώς για τα τακτικά μέλη που δεν έχουν παιδιά που φοιτούν στο σχολείο η εισφορά 
καθορίζεται στο (1/16) εν δέκατο έκτο και στο (1/4) εν τέταρτο ολόκληρης της ανά μαθητή 
του Νηπιαγωγείου καθοριζομένης ως άνω εκάστοτε κατ’ έτος τακτικής και έκτακτης εισφοράς 



αντίστοιχα. Τα μέλη αυτά δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, εξαιρέσει της περιπτώσεως 
του άρθρου 16. 
 
Δια τα λοιπά τακτικά μέλη-τρίτους που δεν έχουν παιδιά που φοιτούν στα Σχολεία κατά την 
έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του παρόντος, η εισφορά καθορίζεται στο (1/8) εν 
όγδοο και στο(1/2) εν δεύτερο ολόκληρης της ανά μαθητή του Νηπιαγωγείου καθοριζομένης 
ως άνω εκάστοτε κατ’ έτος τακτικής και έκτακτης εισφοράς αντίστοιχα. Τα μέλη αυτά δεν 
έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι. 
 
Οι παραπάνω εισφορές μπορεί να καταβάλλονται και σε δόσεις χρονικά ρητώς 
προσδιοριζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο. 
 

Άρθρο 6ο 
Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί πειθαρχική εξουσία επί των μελών του Σωματείου. 
Πειθαρχικά παραπτώματα τούτων είναι: 
 

α. Η παράβαση των διατάξεων του καταστατικού ή των αποφάσεων του 
Διοικητικού Συμβουλίου, 

 
β. Πάσα συμπεριφορά ή ενέργεια εκ δόλου ή βαρείας αμελείας βλάπτουσα τα 

συμφέροντα του Σωματείου, 
 
γ. Η μη καταβολή έστω και μέρους της ετήσιας εισφοράς μετά τη πάροδο μηνός 

από της ημερομηνίας κατά την οποία αύτη έπρεπε να καταβληθεί. 
 

Σε περίπτωση διάπραξης οιουδήποτε εκ των άνω παραπτωμάτων, το Διοικητικό Συμβούλιο 
επιβάλλει ως κύρωση την έγγραφη επίπληξη, τη διαγραφή, από μέλος του Σωματείου, ως και 
κάθε κύρωση που προβλέπεται από το νόμο. Ειδικώς στη περίπτωση γ των άνω 
παραπτωμάτων το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του δύναται να 
αναβάλλει επί τρίμηνο κατ’ ανώτατο όριο τη διαγραφή. Σε περίπτωση θανάτου ή άλλης 
οικογενειακής τραγωδίας το ως άνω χρονικό όριο μπορεί να παραταθεί. 
 

Άρθρο 7ο 
Η κατά το άνω άρθρο διαγραφή επιτρέπεται δι' οιανδήποτε των αναφερομένων εις το 
προηγούμενο άρθρο παραβάσεων δι' αποφάσεως των (2/3) δύο τρίτων πάντων των μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου. Στο διαγραφόμενο μέλος και δη στην κατατεθείσα στα Σχολεία 
διεύθυνση αυτού κοινοποιείται επί αποδείξει η περί διαγραφής απόφαση του Συμβουλίου, 
στην οποίαν δέον να αναγράφεται η αιτία της διαγραφής. Στη περίπτωση ειδικώς του ως άνω 
παραπτώματος γ η διαγραφή επέρχεται αυτοδικαίως από της λήψεως της σχετικής απόφασης 
του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είτε δεν είναι γνωστή στο σχολείο η διεύθυνση του 
διαγραφόμενου, είτε η δηλωθείσα δεν είναι ακριβής. 
 
Κατά της περί διαγραφής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, το θιγόμενο μέλος 
αποκλειστικά και μόνον στις περιπτώσεις α και β του προηγουμένου άρθρου δικαιούται να 
προσφύγει εις την αμέσως μετά τη διαγραφή συγκληθησομένη Γενική Συνέλευση, καταθέτον 
σχετική έγγραφο διαμαρτυρία εις το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από 
της κοινοποιήσεως σ’ αυτό της σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Η 
προσφυγή αυτή αναστέλλει τη διαγραφή μέχρι της συγκλήσεως και αποφάσεως της Γενικής 
Συνελεύσεως επί του θέματος αυτού. Η Γενική Συνέλευση, ασχέτως εγγραφής εις την 
Ημερήσια αυτής Διάταξη αποφαίνεται ανεκκλήτως επί της διαγραφής. 

 
Άρθρο 8ο 

Πάντα τ' ανωτέρω περί πειθαρχικής εξουσίας επί των μελών του Σωματείου ισχύουν 
αναλόγως και επί των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ένεκεν πειθαρχικού 



παραπτώματος διαγραφόμενο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αντικαθίσταται αμέσως 
μέχρι της οριστικοποιήσεως της διαγραφής υπό αναπληρωματικού μέλους. 
 

Άρθρο 9ο 
Η εκούσια έξοδος του τακτικού μέλους εκ του Σωματείου ή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι 
ελεύθερη και γίνεται αυτομάτως από της καταθέσεως εγγράφου σχετικής αιτήσεως. Στη 
περίπτωση αυτή κατ’ αρχήν η μεν καταβληθείσα εισφορά δεν επιστρέφεται, η τυχόν δ’ 
οφειλόμενη προς το Σωματείο αναζητείται υπ’ αυτού από το εξερχόμενο μέλος, πλην αν 
άλλως, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση, κρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο. 
 

Γ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
 

Άρθρο 10ο 
Η Γενική Συνέλευση των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανον του Σωματείου, εκλέγει τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, μετά τριών (3) 
αναπληρωματικών μελών δι' αμφοτέρας τις περιπτώσεις, ανακαλεί και αντικαθιστά ταύτα, 
ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρίνει τον 
προϋπολογισμό και ισολογισμό ως και την έκθεση πεπραγμένων του Προέδρου του 
Διοικητικού Συμβουλίου. και την έκθεση οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου της 
Ελεγκτικής Επιτροπής, ψηφίζει τους εσωτερικούς κανονισμούς των Σχολείων, αναθεωρεί ή 
επικυρώνει αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, μεταρρυθμίζει το Καταστατικό, λαμβάνει 
το μεν γνώση των υποχρεωτικών προς αυτό απευθυνομένων ετησίων εκθέσεων επί των 
εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διευθυντών των ιδρυθησομένων περισσοτέρων 
βαθμίδων Σχολείων και της Ελεγκτικής Επιτροπής, το δε θέση επί των ανωτέρω εκθέσεων, 
και γενικώς ως ανώτατον και κυρίαρχον Σώμα αποφασίζει περί παντός θέματος μη 
υπαγομένου ειδικώς εις την αρμοδιότητα ετέρου οργάνου του Σωματείου. 
 

Άρθρο 11ο 
Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται τακτικώς μεν εντός του πρώτου τριμήνου εκάστου 
ημερολογιακού έτους, εκτάκτως δε οσάκις κρίνει αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή ήθελε 
ζητήσει τούτο το (1/5), εν πέμπτον των μελών του Σωματείου δι' εγγράφου αιτήσεως, 
αναγραφούσης και τα συζητητέα και προς απόφαση αγόμενα θέματα. Στη τελευταία αυτή 
περίπτωση η Γενική Συνέλευση δέον να συγκαλείται κατά το επόμενο άρθρο εντός (10) δέκα 
ημερών από της υποβολής της αιτήσεως εις ρητήν ημέρα, μη απέχουσα του (1) ενός μηνός 
από της υποβολής της ως άνω αιτήσεως. 
 

Άρθρο 12ο 
Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπό του 
αντικαταστάτου του, υφ' ου και διευθύνεται μέχρις της εκλογής Προέδρου της 
συνεδριαζούσης Γενικής Συνελεύσεως. Η σύγκληση γίνεται διά προσκλήσεων επιδιδομένων 
εις μεν τα τακτικά μέλη του Σωματείου τα έχοντα την επιμέλεια μαθητών του Σχολείου διά 
των μαθητών τούτων, εις δε τα λοιπά τακτικά μέλη δι’ ατομικών προσκλήσεων στη δηλωθείσα 
στο Σωματείο διεύθυνση αυτών, αναγραφουσών το τόπο και το χρόνο αυτής ως και τα θέματα 
της Ημερησίας Διατάξεως και αποστελλομένων προ (14) δεκατεσσάρων ημερών. 
 

Άρθρο 13ο 
Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία παρουσία του (1/4) ενός τετάρτου των ψήφων 
των ταμειακώς πλήρως τακτοποιημένων και ουδεμίαν οφειλήν προς το Σωματείο εχόντων 
τακτικών μελών αυτής. Εν διαπιστώσει ελλείψεως απαρτίας υποχρεούται ο Πρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου να συγκαλέσει νέα Γενική Συνέλευση εντός (10) δέκα ημερών και εις 
ημερομηνία μη απέχουσα του ενός μηνός της κατά πρώτον ορισθείσης ημέρας Συνελεύσεως. 
Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θεωρείται τελούσα εν απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού 
των ψήφων των ταμειακώς εντάξει παρισταμένων τακτικών μελών. Η επαναληπτική 
Συνέλευση δύναται να ορισθεί εις την κατά το πρώτον αποστελλομένη ατομική πρόσκληση. 
Εξουσιοδοτήσεις μελών του Σωματείου προς οιονδήποτε τρίτον ή και άλλο μέλος αυτού, βάσει 



των οποίων θα δίδεται δικαίωμα εκπροσώπησής των εις την Γενική Συνέλευση του 
Σωματείου, ρητώς απαγορεύονται δια του παρόντος. 
 

Άρθρο 14ο 
Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει εγκύρως μόνον επί θεμάτων αναγεγραμμένων εις την 
Ημερήσια Διάταξη. Αι αποφάσεις αυτής λαμβάνονται από τα ταμειακώς πλήρως 
τακτοποιημένα τακτικά μέλη κατ' απλή πλειοψηφία των εμφανιζομένων νομίμως σε αυτή 
ψήφων σε φανερή ψηφοφορία, εξαιρέσει προσωπικού θέματος ή εν περιπτώσει καθ' ην 
ζητήσει τη διενέργεια μυστικής ψηφοφορίας το (1/3) εν τρίτο των μελών της Γενικής 
Συνελεύσεως. Τα τακτικά μέλη γονείς ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο κηδεμόνες που επιμελούνται 
μαθητών που φοιτούν στά Σχολεία, διαθέτουν δύο (2) ψήφους για κάθε μαθητή συνολικά, 
ανεξαρτήτως αν μόνον ο ένας ή και οι δύο παρίσταται στη Γενική Συνέλευση. Τα τακτικά 
μέλη που καταβάλλουν τη μειωμένη εισφορά της παραγράφου 2 του άρθρου 5 διαθέτουν (1) 
μία ψήφο. Εν περιπτώσει ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου της Συνελεύσεως λογίζεται 
διπλή. 
 
Η Γενική Συνέλευση δύναται να συζητά και θέματα υποβαλλόμενα εγγράφως εις το 
Διοικητικό Συμβούλιο προ (5) πέντε τουλάχιστον ημερών, και ν' αποφασίζει επ' αυτών εις 
προσεχή Γενική Συνέλευση ή κατ’ εξαίρεση αμέσως διά πλειοψηφίας του 51% των 
παρισταμένων ψήφων των ταμειακώς πλήρως τακτοποιημένων, παρευρισκομένων τακτικών 
μελών. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες υποβάλλεται εγγράφως στη Γενική Συνέλευση θέμα 
από δέκα (10) τουλάχιστον τακτικά μέλη, τότε η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει περί 
αυτού με πλειοψηφία του 60% των παρισταμένων ως ανωτέρω  ψήφων. 
Οσάκις στη Γενική Συνέλευση τίθεται σε ψηφοφορία θέμα αμιγώς εκπαιδευτικό, δικαίωμα 
ατομικής ψήφου επ’ αυτού έχει και κάθε εκπαιδευτικός που υπηρετεί στα Σχολεία, ακόμα και 
αν δεν είναι τακτικό μέλος του Σωματείου. 
 

Άρθρο 15ο 
Δι' εκάστη Γενική Συνέλευση τηρούνται ίδια πρακτικά, υπογραφόμενα υπό του δι' αυτήν 
εκλεγομένου Προέδρου ως και υπό του Προέδρου και του Γεν Γραμματέως του Διοικητικού 
Συμβουλίου. Τα πρακτικά εγκρίνονται υπό της προσεχούς Γενικής Συνελεύσεως. Αντίγραφα 
πρακτικών αποκτούν ισχύ διά της υπογραφής των υπό του Προέδρου του Διοικητικού 
Συμβουλίου και του Γενικού Γραμματέως. 
 

Δ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

Άρθρο 16ο 
Το Σωματείο διοικεί εννεαμελές (9) Διοικητικό Συμβούλιο εκλεγόμενο μεταξύ των τακτικών 
μελών της πρώτης παραγράφου του άρθρου 5 του παρόντος υπό της τακτικής Γενικής 
Συνελεύσεως, και ανανεώμενον κατ’ έτος κατά το εν τρίτον. Η εκλογή εκάστου μέλους γίνεται 
δια τρία (3) έτη, ενώ εις το τέλος εκάστου έτους υποχρεούνται κατά σειρά αρχαιότητος να 
απομακρύνονται τρεις (3) σύμβουλοι. Οι δια τον λόγο αυτόν απομακρυνόμενοι σύμβουλοι 
είναι απεριορίστως επανεκλέξιμοι.  Σε περίπτωση εκλογής των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου από έκτακτη Γενική Συνέλευση, η θητεία αυτών παρατείνεται και μετά τη 
κανονική λήξη αυτής μέχρι της συγκλήσεως της αμέσως επόμενης τακτικής, Γενικής 
Συνέλευσης. 
 
Η αναπλήρωση των τυχόν παραιτουμένων ή για οποιοδήποτε λόγο εξερχομένων Συμβούλων 
γίνεται διά των υπό της Γενικής Συνελεύσεως εκλεγέντων κατά σειράν ψήφων και εν 
ανεπαρκεία ή αρνήσει αυτών υπό συμβούλων εκλεγομένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου 
μέχρι της αμέσως επομένης Γενικής Συνελεύσεως. Οι υπό του Διοικητικού Συμβουλίου 
εκλεγόμενοι Σύμβουλοι δύνανται να αντικαθίστανται υπό της Γενικής Συνελεύσεως κατόπιν 
διενέργειας συμπληρωματικής εκλογής για την ανάδειξη αντίστοιχου αριθμού νέων 
συμβούλων, εκτός αν η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την ως άνω εκλογή, η οποία σε κάθε 
περίπτωση θα γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας του υφισταμένου Διοικητικού Συμβουλίου 
χρονικό διάστημα. Κατ’ εξαίρεση από το άρθρο 4, σε περίπτωση κατά την οποία κανένα από 



τα εκλεγόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι εκπαιδευτικός που συγκεντρώνει 
τα κατά νόμον προσόντα για την έκδοση επ’ ονόματί του της αδείας λειτουργίας των 
Σχολείων, τη θέση οιουδήποτε εκ των εκλεγέντων μελών εν συμφωνία ή του εκλεγέντος με 
τους ολιγότερους ψήφους εν διαφωνία, καταλαμβάνει ως ένατο μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου ο Διευθυντής του Σχολείου (κατά σειράν: Λυκείου, Γυμνασίου, Δημοτικού, 
Νηπιαγωγείου) και εφόσον δεν αποδέχεται ούτος, τη θέση αυτή καταλαμβάνει ο αρχαιότερος 
κατά σειρά στα Σχολεία καθηγητής ή δάσκαλος ή νηπιαγωγός που συγκεντρώνει τα κατά 
νόμον προσόντα, χωρίς όμως καμία εκ της ιδιότητος αυτής οικονομικής υποχρέωσης του. 
 

Άρθρο 17ο 
Η άνευ δεδικαιολογημένης αιτίας ή άνευ αδείας του Διοικητικού Συμβουλίου συνεχής επί (3) 
τρεις μήνες απουσία συμβούλου τινός υπό των συνεδριών του Διοικητικού Συμβουλίου 
ισοδυναμεί προς παραίτηση ήτις λογίζεται συντελουμένη, αφ' ης το Διοικητικό Συμβούλιο 
αποφασίσει περί αυτής και αναγραφεί τούτο εις τα πρακτικά αυτού. 
 

Άρθρο 18ο 
Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών αυτού τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, 
τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, και εν όσω κρίνει τούτο σκόπιμο βοηθούς ή ειδικούς αυτών 
αναπληρωτάς, ή ανεξαρτήτως τούτου, ειδικώς εξουσιοδοτημένους προς εκπλήρωση ειδικών 
εντολών, ή έργων. 
Σε περίπτωση κατά την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο μετέχει, κατά το άρθρο 16 του 
παρόντος, εκπαιδευτικός των Σχολείων του Σωματείου, ούτος καταλαμβάνει τη θέση του 
Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, κάθε όμως πράξη αυτού για να είναι ισχυρή θα 
πρέπει να προσυπογράφεται και από τον Αντιπρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 
 

Άρθρο 19ο 
Οι Διευθυντές των Σχολείων προσκαλούνται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου, εκτός αν τούτο αποφασισθεί’αλλως, αιτιολογημένα, να συνεδριάσει άνευ 
τούτων. Οι Διευθυντές των Σχολείων μετέχουν των συζητήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου 
μετά δικαιώματος ψήφου ως προς τα αμιγώς εκπαιδευτικά θέματα των Σχολείων. 
 

Άρθρο 20ο 
Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου γίνονται κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου 
αυτού, ή του Αντιπροέδρου εάν τη θέση του Προέδρου κατέχει εκπαιδευτικός υπάλληλος  των 
Σχολείων και διευθύνονται υπ' αυτού ή τον Αντιπρόεδρο αντίστοιχα και κατά τα ανωτέρω Η 
σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται κατά τη κρίση του Προέδρου, ή του 
Αντιπροέδρου αντίστοιχα κατά τα ανωτέρω, πάντως άπαξ τουλάχιστον ανά τετράμηνο ή 
οσάκις (2) δύο σύμβουλοι ή (1) εις Διευθυντής Σχολείου του Σωματείου ζητήσουν τούτο 
εγγράφως. Εν τοιαύτη περιπτώσει η σύγκληση γίνεται εντός (1) μιας εβδομάδος. 
 

Άρθρο 21ο 
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως παρουσία πέντε τουλάχιστον εκ των (9) εννέα 
τακτικών μελών αυτού. 
Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δι’ ατομικών ψήφων και δι' απλής 
πλειοψηφίας των παρόντων. Εν ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου, ή του 
Αντιπροέδρου εφόσον τη θέση του Προέδρου κατέχει εκπαιδευτικός υπάλληλος του Σχολείου, 
ή του αντικαταστάτου αυτών. 
 

Άρθρο 22ο 
Εις τα καθήκοντα του Διοικητικού. Συμβουλίου ανάγεται: 
 

α. Η διοίκηση εν γένει του Σωματείου και των Σχολείων αυτού, 
 



β. Η σύνταξη του προϋπολογισμού και ισολογισμού, 
 
γ. Η εκπροσώπηση και υπεράσπιση των συμφερόντων του Σωματείου και των 

Σχολείων αυτού, 
 
δ. Η εκπλήρωση των εντολών της Γενικής Συνελεύσεως, 
 
ε. Η σύνταξη των εσωτερικών κανονισμών των Σχολείων και ή εφαρμογή τους 
 
στ. Η διενέργεια παντός, όπερ ανατίθεται κατά το παρόν Καταστατικό ρητώς εις 

το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 
Άρθρο 23ο 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, με την επιφύλαξη της δευτέρας παραγράφου του 
άρθρου 18, εκπροσωπεί το Σωματείο δικαστικώς και εξωδίκως ενώπιον πάσης Αρχής, 
υπογράφει πάντα τα έγγραφα του Σωματείου, εντέλλεται τη πληρωμή των δαπανών 
συμφώνως προς τας ψηφισθείσας υπό του Διοικητικού Συμβουλίου πιστώσεις, και υποβάλλει 
εις τη Γενική Συνέλευση έκθεση των υπό του Σωματείου πεπραγμένων. 
 
Διά την ανάληψη υποχρεώσεως υπό του Σωματείου απαιτείται απαραιτήτως και η 
συνυπογραφή του αντικαταστάτου του Προέδρου ή εν κωλύματι αυτού οιουδήποτε 
συμβούλου, πέραν της κατά τη προηγουμένη παράγραφο μνημονευομένης επιφυλάξεως. 
 

Άρθρο 24ο 
Ο Αντιπρόεδρος αναπληροί τον Πρόεδρο κωλυόμενον ή απόντα, και τούτον το μετ' αυτόν 
κατά τη σειράν της εκλογής ερχόμενο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην του Ταμίου. 
Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί και συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριών του Διοικητικού 
Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, και πάντα τα έγγραφα του Σωματείου, τηρεί την 
αλληλογραφία, συνυπογράφει μετά του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου, κατά τα ανωτέρω 
πάντα τα πρακτικά, τηρεί μητρώο των μελών και βιβλίο εισερχομένων και εξερχομένων 
εγγράφων και κρατεί τη σφραγίδα του Σωματείου. 
 
Ο Ταμίας εισπράττει παν έσοδον του Σωματείου, ενεργεί κάθε πληρωμή με την εντολή του 
Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, με την επιφύλαξη του άρθρου 18 του παρόντος 
καταστατικού, κρατεί βιβλία εσόδων και εξόδων ως και της περιουσίας του Σωματείου. 
Υποβάλλει κατ' έτος προς έλεγχο εις το Διοικητικό Συμβούλιο λογαριασμό της καταστάσεως 
του Ταμείου και εις το τέλος εκάστου έτους απολογισμό της διαχειρίσεως αυτού. Τον Ταμία 
κωλυόμενον αναπληροί έτερον απλούν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
Καθήκοντα των ανωτέρω δύναται να ανατίθενται γραπτώς, παγίως ή κατά περίπτωση σε 
υπαλλήλους των Σχολείων σύμφωνα με το νόμο και τους εσωτερικούς κανονισμούς των 
Σχολείων. 

 
Ε. ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 
Άρθρο 25ο 

Πόροι του Σωματείου είναι οι κατά το άρθρο 5 καταβαλλόμενες εισφορές, οι τυχόν διά 
χαριστικής δικαιοπραξίας εν ζωή ή αιτία θανάτου, γενόμενες προς το Σωματείο παροχές, ως 
και οι εισπράξεις εκ πολιτιστικών εκδηλώσεων οι οποίες γίνονται στο πλαίσιο της 
δραστηριότητος των Σχολείων του Σωματείου. 
 

Άρθρο 26ο 



Το Σωματείο δεν δύναται ν' αποκτήσει κινητόν ή ακίνητον εξ επαχθούς αιτίας του οποίου η 
αξία υπερβαίνει κατά τριάκοντα τοις εκατό (30%) την αξία του αντιστοίχου ποσού του 
εγκριθέντος προϋπολογισμού, άνευ αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως. 
 
Το Σωματείο δεν δύναται ν' αποδεχθεί κληροδοσία ή δωρεά υπό όρο άνευ αποφάσεως της 
Γενικής Συνελεύσεως. Η υπό τού Σωματείου αποδοχή κληρονομίας γίνεται υποχρεωτικώς με 
το ευεργέτημα της απογραφής. 
 

Άρθρο 27ο 
Στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς και δη μέχρι της 31ης Αυγούστου, καταρτίζεται ισολογισμός 
εκ των εισφορών ή άλλων πάσης φύσεως πόρων και των δαπανών του Σωματείου. Επίσης 
μέχρι της 31ης Μαρτίου καταρτίζεται προϋπολογισμός εκ των εισφορών ή άλλων πάσης 
φύσεως πόρων και των δαπανών του Σωματείου για την επόμενη σχολική χρονιά.  
 
Σε περίπτωση κατά την οποία καλύπτονται πλήρως όλες οι οικείες δαπάνες, παραμένει δε 
σχετικό υπόλοιπο, τούτο παραμένει στο ταμείο των Σχολείων ως αποθεματικό για το σκοπό 
αφενός της κάλυψης εκτάκτων δαπανών των Σχολείων, ως και για τη βελτίωση των συνθηκών 
εκπαίδευσης (ως βελτίωση κτιριακών συνθηκών και εγκαταστάσεων, εν γένει εποπτικών 
μέσων εκπαίδευσης, πρόσληψη ενδεχομένως ειδικών επιστημόνων και συνεργατών για την 
αντιμετώπιση ειδικών προγραμμάτων κ.λ.π.), αφετέρου για παροχές στο προσωπικό των 
Σχολείων, με ειδικά αιτιολογημένες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, χρηματικών 
ποσών για επιβράβευση αυτού σε περίπτωση εξαιρετικής απόδοσης και βελτιωμένης εξ’ 
αυτής λειτουργίας των Σχολείων και εκ τρίτου για την παροχή δυνατότητος στο Δ.Σ. όπως 
τούτο με αιτιολογημένη απόφασή του καλύπτει τις δαπάνες φοίτησης στα Σχολεία του 
Σωματείου τριών τουλάχιστον απόρων μαθητών, οι οποίοι θα υποδεικνύονται από την Ιερά 
Μητρόπολη στην περιφέρεια της οποίας εδρεύει το Σωματείο. 
 

Άρθρο 28ο 
Ο έλεγχος της οικονομικής διαχειρίσεως, αναφερόμενος εις τα έσοδα και τις δαπάνες του 
Σωματείου ως και εις τις πηγές αυτών, διενεργείται κατ' έτος υπό της Ελεγκτικής Επιτροπής, 
ήτις αποτελείται εκ (3) τριών ελεγκτών εκλεγομένων υπό της Γενικής Συνελεύσεως, μετά (3) 
τριών αναπληρωτών αυτών. Διά τη διενέργεια του ελέγχου τίθενται εις τη διάθεση της 
Επιτροπής πάντα τα βιβλία και έγγραφα του Σωματείου (15) δέκα πέντε ημέρες προ της 
ημέρας συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει και 
περαιτέρω έλεγχο κατά τη κρίση αυτής. 
 

ΣΤ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ 
 

Άρθρο 29ο 
Προς λήψη αποφάσεως περί τροποποιήσεως του Καταστατικού ή διαλύσεως του Σωματείου 
απαιτείται πλειοψηφία των (2/3) δύο τρίτων των εγγεγραμμένων και ταμειακώς πλήρως 
τακτοποιημένων τακτικών μελών. Εάν η πλειοψηφία αυτή δεν κατορθούται, συγκαλείται 
εντός (4) τεσσάρων εβδομάδων νέα Γενική Συνέλευση καθ’ ην η πρόταση περί διαλύσεως του 
Σωματείου ή περί τροποποιήσεως του Καταστατικού δύναται να ψηφισθεί διά πλειοψηφίας 
των (2/3) δύο τρίτων των παρόντων και ταμειακώς επίσης πλήρως τακτοποιημένων τακτικών 
μελών. Εν περιπτώσει διαλύσεως του Σωματείου, η περιουσία αυτού περιέρχεται εις υπάρχον 
ή ιδρυθησόμενο νέο ίδρυμα κοινοφελούς χαρακτήρα. 
 

Ζ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Άρθρο 30ο 
Το Σωματείο έχει ιδίαν σφραγίδα ο τύπος της οποίας θέλει καθορισθεί υπό της πρώτης 
τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. 
 



Άρθρο 31ο 
Η μέριμνα προς διενέργεια των νομίμων διατυπώσεων εγκρίσεως και τροποποιήσεως του 
καταστατικού και παντός ότι αφορά εις το Σωματείο, ανατίθεται εις το από τη Γενική 
Συνέλευση εκλεγόμενο εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο. 
 

Άρθρο 32ο 
Το παρόν Καταστατικό συγκείμενον εκ 32 άρθρων τίθεται σε ισχύ από της ημέρας 
υπογραφής αυτού, εκτός αν αντίθετα ορίζεται από κάποια διάταξη αυτού. 
 

Στην Αθήνα 4 Νοεμβρίου 1976 
 

Οι Ιδρυτές 
1. ΜΠΡΕΚΧΕΙΜΕΡ ΓΚΕΡΜΠΟΥΡΚ 
2. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 
3. ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
4. ΝΑΥΠΛΙΩΤΟΥ ΓΚΕΡΛΙΝΤΕ 
5. ΝΑΥΠΛΙΩΤΟΥ ΙΝΓΚΡΙΝΤ 
6. ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΙΛΝΤΕ 
7. ΠΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΒΡΙΕΛΕ 
8. ΛΥΔΑΚΗ ΝΤΙΤΛΙΝΤ 
9. ΠΑΥΛΑΚΗ ΑΔΕΛΑΪΣ 
10. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΙΝΓΚΡΙΝΤ 
11. ΚΑΤΣΟΥΓΙΑ ΙΝΙΕ 
12. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΜΑΡΙΤΑ 
13. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΤΑ 
14. ΣΤΑΪΚΟΥ ΘΩΡΟΘΕΑ 
15. ΠΑΠΑΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΜΟΝΙΚΑ 
16. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
17. ΤΣΑΚΩΝΑ ΜΑΡΙΑ 
18. ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΝΓΚΡΙΝΤ 
19. NAFPAKTITI ELKE 
20. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΚΟΒΑ 
21. ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 
 
 
ο παρόν Καταστατικό αποτελούμενο από άρθρα 32, μετά από τη τροποποίηση που έγινε, 
ενεκρίθη σήμερον από την έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία συνεκλήθη διά το σκοπό αυτό, 
και θα ισχύει, όπως τροποποιήθηκε, από την εγγραφή της τροποποίησης εις τα τηρούμενα 
βιβλία των Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών. 
 

Βριλήσσια, 4 Ιουνίου 2000 
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