
 
 

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ “TO 
ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ” 

 

 

΄Αρθρο 1ο : ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

 

Α.- Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ “TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ”» (Σ.Α.Ε.Π.) 

και έδρα το Ηράκλειο Κρήτης. 

Β.-  Το Σωματείο έχει δική του σφραγίδα και σήμα που αναγράφει 

την ανωτέρω επωνυμία και τοποθετείται σε όλα τα έγγραφα του 

Σωματείου. 

 

΄Αρθρο 2ο : ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

Σκοποί του Σωματείου είναι:  

α) Η ηθική, επικοινωνιακή και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο 

στήριξη, συνδρομή και ενίσχυση των εκπαιδευτικών, πολιτιστικών, 

αθλητικών και κάθε είδους δραστηριοτήτων του Εκπαιδευτηρίου 

“TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ”. 

β) Η σύσφιξη των σχέσεων και η κοινωνική συνεργασία και 

αλληλοϋποστήριξη των μελών του Σωματείου. 

γ) Η συμβολή στην πνευματική ανάπτυξη των μελών, ιδίως με τη 

διοργάνωση πολιτιστικών, κοινωνικών, μουσικών, αθλητικών 

εκδηλώσεων και διαλέξεων, καθώς και η ευαισθητοποίηση των 

μελών σε περιβαλλοντικά θέματα. 



δ) Η διατήρηση του πνεύματος του Παγκρητίου Εκπαιδευτηρίου  

και η σταθερή συνεργασία του Σωματείου με τους γονείς, μαθητές 

και εργαζόμενους του σχολείου. 

 

΄Αρθρο 3ο : ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

 

Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε ΤΑΚΤΙΚΑ και ΕΠΙΤΙΜΑ. 

 

Α.-ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

Εγγραφή μελών 

Μέλος του Σωματείου μπορεί να γίνει, ύστερα από απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου, όποιος κατέχει απολυτήριο Λυκείου ή 

Γυμνασίου ή Δημοτικού από το Εκπαιδευτήριο “TO 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ”. 

Προϋποθέσεις εγγραφής ως μέλους του Σωματείου είναι οι εξής: 

α. Ρητή αποδοχή του καταστατικού του Σωματείου, με την αίτηση 

εγγραφής. 

β. Εκπλήρωση των ταμειακών υποχρεώσεων του υποψήφιου 

μέλους, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 5 του παρόντος. 

 

Β .- ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

Επίτιμο μέλος ανακηρύσσεται με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. 

φυσικό πρόσωπο που έχει ποικιλοτρόπως συμβάλλει σημαντικά 

στην προαγωγή των σκοπών του σωματείου, καθώς και 

διακεκριμένες προσωπικότητες. Το επίτιμο μέλος απολαμβάνει 

όλα τα δικαιώματα και τα προνόμια που απορρέουν από την 

ιδιότητα του τακτικού μέλους, χωρίς να υπέχει οποιαδήποτε 

οικονομικής φύσεως υποχρέωση, και μετέχει στις τακτικές και 

έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις. 



Μέλος διαγράφεται από το Σωματείο μετά από απόφαση του Δ.Σ. 

όταν: 

I.- Δεν τακτοποιήσει τις ταμειακές του υποχρεώσεις, όπως αυτές 

περιγράφονται στο άρθρο 5 του παρόντος, για δύο συνεχόμενα 

έτη. 

II.-Συμπεριφερθεί κατά τρόπο, που, κατά την κρίση του Δ.Σ., δεν 

αρμόζει στα μέλη του Σωματείου. 

   

 

΄Αρθρο 4ο : ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ 

 

Α.- Τα μέλη του Σωματείου δικαιούνται οποτεδήποτε να 

αποχωρήσουν από το Σωματείο. Η σχετική δήλωση είναι 

"αναιτιώδης", γίνεται εγγράφως και απευθύνεται προς το Δ. Σ. του 

Σωματείου, που υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα το βιβλίο των 

μελών. 

Β.- Στα αποχωρούντα ή διαγραφόμενα μέλη δεν επιστρέφεται η 

συνδρομή τους ή η εφάπαξ εισφορά εγγραφής τους και γενικά 

οποιαδήποτε τακτική ή έκτακτη εισφορά έχει καταβληθεί ή η 

οποιαδήποτε συνεισφορά στην εν γένει περιουσία του Σωματείου. 

 

΄Αρθρο 5ο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 

 

Α.- Καθένα από τα τακτικά μέλη του Σωματείου υποχρεούται με 

την εγγραφή του να καταβάλει την εφάπαξ εισφορά και την τακτική 

ετήσια συνδρομή του. 

Β.- Το ύψος καθεμιάς από τις κατά την προηγούμενη παράγραφο 

οικονομικές υποχρεώσεις καθορίζεται με αιτιολογημένη απόφαση 

της τακτικής Γ.Σ., απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 

3/5 των μελών. Το Δ.Σ. καθορίζει τον ειδικότερο τρόπο πληρωμής 

της ετήσιας εισφοράς. 



 

΄Αρθρο 6ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 

Κάθε μέλος  του Σωματείου δικαιούται, χωρίς καμία πρόσθετη 

οικονομική επιβάρυνση: 

α. Να συμμετέχει στις εκδηλώσεις που προγραμματίζει το Δ.Σ. 

προς ευόδωση των σκοπών του Σωματείου. 

β. Να απολαμβάνει τα τυχόν προνόμια που ενδεχομένως θα 

παραχωρηθούν από το ¨Παγκρήτιο Εκπαιδευτήριο¨ ή άλλους 

κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς. 

 Όλα τα ειδικότερα θέματα, που ανάγονται στην πραγμάτωση των 

δικαιωμάτων των μελών, ρυθμίζονται με αποφάσεις του Δ.Σ. του 

Σωματείου. 

 

΄Αρθρο 7ο : ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

 

Α.- Πόροι του Σωματείου είναι οι εφάπαξ εισφορές και οι ετήσιες 

συνδρομές των μελών, οι τυχόν επιβαλλόμενες έκτακτες εισφορές 

και ό,τι άλλο περιέρχεται νόμιμα στο ταμείο του Σωματείου από 

δωρεές, κληρονομιές, χορηγίες, κ.λ.π. 

Β.-Οι πόροι διατίθενται για την κάλυψη των εν γένει λειτουργικών 

εξόδων του Σωματείου και για την επίτευξη των κατά το άρθρο 2 

σκοπών του Σωματείου. Τα ειδικότερα ζητήματα ρυθμίζονται με 

αποφάσεις του Δ.Σ. του Σωματείου. 

Γ.- Μέρος των πόρων αυτών μπορεί να διατίθεται για υποτροφίες 

μαθητών του ¨Παγκρητίου Εκπαιδευτηρίου¨ ή υποτροφίες απόρων 

μαθητών άλλων σχολείων μετά από απόφαση του Δ.Σ. που θα 

καθορίζει και τα κριτήρια της επιλογής των υποτρόφων. 

 

 

 



΄Αρθρο 8ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α.- Η διαχειριστική περίοδος του Σωματείου είναι δωδεκάμηνης 

διάρκειας. Ειδικά η πρώτη περίοδος διαρκεί μέχρι την 31η 

Δεκεμβρίου του επόμενου της ιδρύσεως του Σωματείου έτους. 

Β.- Κατ' έτος συντάσσεται από το Δ.Σ. και παρουσιάζεται στην 

τακτική Γ.Σ. ο απολογισμός δραστηριοτήτων του Σωματείου, όπου 

εμφανίζονται αναλυτικά τα έσοδα και τα έξοδα. Τα σχετικά 

παραστατικά τίθενται στη διάθεση κάθε μέλους στα γραφεία του 

Σωματείου επί πέντε τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την 

έναρξη των εργασιών της τακτικής ή έκτακτης Γ.Σ., ενώ ο σχετικός 

πίνακας (εσόδων-εξόδων) επισυνάπτεται στην πρόσκληση προς 

τα μέλη του Σωματείου. 

 

΄Αρθρο 9ο ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΛΕΓΕΙΝ ΚΑΙ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ 

 

Δικαίωμα να εκλέγουν, να εκλέγονται και να συμμετέχουν σε όλα 

τα όργανα του Σωματείου έχουν αδιακρίτως όλα τα ταμειακώς 

τακτοποιημένα τακτικά και επίτιμα μέλη του. 

 

΄Αρθρο 10ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ, ΘΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ. 

 

Α.- Τη διοίκηση του Σωματείου ασκεί πενταμελές Δ.Σ., του οποίου 

η θητεία είναι τριετής και αρχίζει από την ημέρα της εκλογής του 

από τη Γ.Σ. 

Β.- Το Δ.Σ. του Σωματείου απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον 

Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και ένα ακόμη 

μέλος. 

Γ.-  Όταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει σε τρεις 

(3) συνεχόμενες συνεδριάσεις, του γίνεται σύσταση από τον 



Πρόεδρο. Αν η απουσία συνεχιστεί, το μέλος εκπίπτει από το Δ.Σ. 

και τη θέση του καταλαμβάνει το αναπληρωματικό μέλος. 

 

΄Αρθρο 11ο ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ Δ.Σ. 

 

Α.- Η εκλογή των πέντε (5) μελών του Δ.Σ., δύο (2) 

αναπληρωματικών και δύο (2) της εξελεγκτικής επιτροπής και ενός 

(1) αναπληρωματικού αυτής γίνεται με μυστική ψηφοφορία κάθε 

τρία (3) έτη κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση από όσα μέλη 

έχουν δικαίωμα ψήφου και από κατάλογο μελών, των οποίων η 

υποψηφιότητα έχει νόμιμα υποβληθεί. Κάθε ψηφοφόρος έχει 

δικαίωμα να ψηφίσει μέχρι πέντε (5) υποψηφίους για το Δ.Σ. και 

δύο (2) για την Ε.Ε. 

Β.- Από τον κατάλογο των υποψηφίων μελών του Δ.Σ. εκλέγονται 

οι πρώτοι που συγκέντρωσαν τις περισσότερες προτιμήσεις. Οι 

επόμενοι στη σειρά προτιμήσεως θεωρούνται αναπληρωματικά 

μέλη του Δ.Σ. 

Γ.- Το Δ.Σ. συνέρχεται το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από 

τις αρχαιρεσίες σε πρώτη συνεδρίαση με μέριμνα του μέλους που 

πλειοψήφησε και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας με ισάριθμες 

ψηφοφορίες μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον 

Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τον Σύμβουλο 

του Σωματείου. 

 

΄Αρθρο 12ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου: 

Α.- Διοικεί και διαχειρίζεται όλες εν γένει τις υποθέσεις του 

Σωματείου. 

Β.- Συντάσσει τον ετήσιο απολογισμό και τον παρουσιάζει στη 

Γενική Συνέλευση. 



Γ.- Συνεδριάζει μετά από πρόσκληση (έγγραφη ή προφορική) του 

Προέδρου ή έπειτα από αίτηση δύο (2) τουλάχιστον μελών του. 

Δ.- Βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τρία (3) τουλάχιστον 

από τα μέλη του. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται με απόλυτη 

πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά 

από το παρόν. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη 

υπέρ της οποίας ψήφισε ο Πρόεδρος. 

Ε.- Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. τηρούνται από το 

Γενικό Γραμματέα του Σωματείου και υπογράφονται από τα 

παρόντα μέλη του Δ.Σ . 

ΣΤ.- Το Δ.Σ. μπορεί να ορίζει και να παύει Επιτροπές για την 

επίτευξη συγκεκριμένων ειδικών σκοπών, στις οποίες μπορούν να 

μετέχουν μόνο μέλη του Σωματείου. Οι Επιτροπές αυτές δεν 

αποτελούν όργανο του Σωματείου και υπόκεινται στη διαρκή 

εποπτεία και έλεγχο του Δ.Σ. 

 

΄Αρθρο 13ο ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

Α.- Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Δ.Σ. σε τακτικές και έκτακτες 

συνεδριάσεις, προεδρεύει σ’αυτές κηρύσσοντας την έναρξη και 

λήξη καθεμιάς, θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία, υπογράφει μαζί 

με το Γραμματέα αντίγραφα των τηρούμενων Πρακτικών, 

συνυπογράφει με τον Ταμία τα διπλότυπα και εντάλματα εσόδων 

και εξόδων και φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του 

Δ.Σ., την ακριβή εφαρμογή του καταστατικού και την εν γένει 

επιδίωξη και την επιτυχία των σκοπών του Σωματείου. 

Β.- Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον κάθε Αρχής, 

κάθε Δικαστηρίου και σε όλες τις σχέσεις του με οποιοδήποτε 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Η εξουσία αυτή δεν εκτείνεται, πάντως, 

στη λήψη αποφάσεων και την εκπροσώπηση κατά την κατάρτιση 

συμβάσεων με οποιοδήποτε άλλο (φυσικό ή νομικό) πρόσωπο. Οι 

εξουσίες αυτές ανήκουν αποκλειστικά στο Διοικητικό Συμβούλιο, το 

οποίο πάντως έχει το δικαίωμα με ειδική απόφασή του να αναθέσει 



την κατά περίπτωση δικαιοπρακτική εκπροσώπησή του σε ένα ή 

περισσότερα μέλη του Δ.Σ. 

Γ.- Σε περίπτωση απουσίας ή άλλου κωλύματος του Προέδρου, 

τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση κωλύματος 

αυτού ο Γενικός Γραμματέας. 

 

΄Αρθρο 14ο ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 

 

Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί το πρωτόκολλο εισερχομένων και 

εξερχόμενων εγγράφων, όπως και τα μητρώα μελών και τα βιβλία 

πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ. τα οποία και 

ενημερώνει, διαβάζει τις επιστολές και τα λοιπά έγγραφα που 

αποστέλλονται προς το Σωματείο και συντάσσει τις σχετικές 

απαντήσεις τις οποίες υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο. Τέλος 

τηρεί τη σφραγίδα και το αρχείο του Σωματείου. 

 

΄Αρθρο 15ο  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΜΙΑ 

 

Α.- Ο Ταμίας, με την ανάληψη των καθηκόντων του παραλαμβάνει 

ενυπογράφως από τον απερχόμενο Ταμία κάθε περιουσιακό 

στοιχείο του Σωματείου καθώς και τα σχετικά διπλότυπα 

εισπράξεων και πληρωμών. 

Β.- Ο Ταμίας μεριμνά για την είσπραξη των δικαιωμάτων 

εγγραφής, των συνδρομών, όλων εν γένει των οφειλών προς το 

Σωματείο, εκδίδοντας σχετικές αποδείξεις με την υπογραφή του. Ο 

ίδιος έχει δικαίωμα να ανοίγει τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα 

του σωματείου και να διακινεί αυτόν από κοινού με τον Πρόεδρο, 

για τις οικονομικές υποχρεώσεις του Σωματείου. 

Γ.- Ο Ταμίας προβαίνει σε όποια πληρωμή αποφασίσει το Δ.Σ., 

τηρεί τα οικονομικά βιβλία του Ταμείου τα οποία 

προσυπογράφονται πάντα από τον Πρόεδρο, συντάσσει στο τέλος 



του οικονομικού έτους τον απολογισμό και ενημερώνει το Δ.Σ. για 

τα οικονομικά του Σωματείου. 

 

΄Αρθρο 16ο ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από δύο (2) μέλη, ελέγχει τη 

διαχείριση του Δ.Σ. όποτε κρίνει τούτο σκόπιμο και πάντως μία 

τουλάχιστον φορά ετησίως και υποβάλλει την έκθεσή της στον 

Πρόεδρο του Δ.Σ. δέκα (10) μέρες πριν από τη σύγκληση της 

ετήσιας τακτικής Γ.Σ. 

 

΄Αρθρο 17ο Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Α.- Η τακτική (μη εκλογοαπολογιστική) ετήσια Γενική Συνέλευση 

πραγματοποιείται το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός 

Δεκεμβρίου. 

Β.- Η Γενική Συνέλευση γενικά απαρτίζεται από τα ταμειακά 

ενημερωμένα μέλη του Σωματείου, είναι το ανώτατο όργανο του 

Σωματείου και αποφασίζει για κάθε θέμα που υποβάλλεται σ αυτήν 

και η αρμοδιότητά της εκτείνεται σε κάθε ζήτημα που ανάγεται στην 

εξυπηρέτηση των σκοπών του Σωματείου. 

Γ.- Εκτός από τις γενικές αυτές αρμοδιότητές της, η Γ.Σ. έχει την 

αποκλειστική αρμοδιότητα να: 

i.- εγκρίνει τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό και την έκθεση 

πεπραγμένων του Δ.Σ., 

ιι.- απαλλάσσει το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη, 

ιιι.- εκλέγει τα μέλη του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, 

ιv.-τροποποιεί το καταστατικό, 

ε.- λαμβάνει την απόφαση για τη διάλυση του Σωματείου. 



 

΄Αρθρο 18ο  ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Γ.Σ. 

 

A.- Η τακτική Γ.Σ. συνέρχεται τακτικά μία (1) φορά το χρόνο κατά 

το Δεκέμβριο και έκτακτα όσες φορές αποφασίζει γι αυτό το Δ.Σ. ή 

ζητηθεί η σύγκλησή της από το ήμισυ (½) συν ένα (1) τουλάχιστον 

από τα ταμειακώς ενημερωμένα μέλη του Σωματείου, μετά από 

αιτιολογημένη αίτηση τους προς το Δ.Σ. Ειδικά η πρώτη τακτική 

Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο του 2013. Η 

εκλογοαπολογιστική Γ.Σ. συγκαλείται το αργότερο δέκα (10) 

ημέρες πριν τη λήξη της θητείας του απερχόμενου Δ.Σ. και σε 

περίπτωση λήξης της θητείας με παραίτηση τούτου το αργότερο 

μέσα σε ένα (1) μήνα από την παραίτηση. 

B.- Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. 

που καθορίζει τον τόπο και την ώρα της συνελεύσεως και τα προς 

συζήτηση θέματα. 

Γ.- Τα μέλη του Σωματείου προσκαλούνται σε Γ.Σ. από το Δ.Σ. 

εγγράφως(επιστολή-φαξ-email), τουλάχιστον δεκαπέντε (15) 

ημέρες πριν την ημέρα της Γ.Σ. Τα δε μέλη που επιθυμούν να είναι 

υποψήφια, πρέπει να δηλώνουν εγγράφως την πρόθεσή τους 

τουλάχιστον δύο ημέρες πριν από την ημέρα της σύγκλησης της 

Γ.Σ. και να είναι ταμειακά τακτοποιημένα. 

Δ.- Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον παρίστανται σ' αυτήν το 

1/3 των ταμειακά ενημερωμένων μελών. Για τη βεβαίωση της 

απαρτίας τα προσερχόμενα μέλη υπογράφουν σε ειδική 

κατάσταση που διατηρείται στο αρχείο. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία 

στην πρώτη συνέλευση, συγκαλείται δεύτερη με τα ίδια θέματα, 

μετά από μία (1) εβδομάδα από αυτή που αναβλήθηκε. Η δεύτερη 

αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό 

των παριστάμενων μελών. 

Ε.- Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία 

των παρισταμένων ταμειακά ενημερωμένων μελών. Οι αποφάσεις 

στις Γ.Σ. λαμβάνονται με την ανάταση του χεριού ή με μυστική 



ψηφοφορία, κατόπιν προτάσεως του Δ.Σ. Η Γ.Σ. προεδρεύεται 

από τον Πρόεδρο που εκλέγεται από τη Γ.Σ. 

 

΄Αρθρο 19ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

 

Για την τροποποίηση του Καταστατικού χρειάζεται απόφαση από 

τη Γ.Σ. που να βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία του 1/3 των 

ταμειακώς ενημερωμένων μελών του Σωματείου και αποφαίνεται 

με πλειοψηφία 3 /4 των παρόντων. 

 

΄Αρθρο 20ο ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

 

Το Σωματείο διαλύεται στις περιπτώσεις που ορίζονται από το 

νόμο. Για λήψη απόφασης από τη Γ.Σ. σχετικά με τη διάλυση του 

Σωματείου, απαιτείται η παρουσία του 1/3 τουλάχιστον των 

ταμειακώς ενημερωμένων μελών του Σωματείου και η πλειοψηφία 

των 3/5 των παρόντων. Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου, η 

περιουσία του διατίθεται με απόφαση της Γ.Σ. υπέρ του 

¨Παγκρητίου Εκπαιδευτηρίου¨ και για την προαγωγή των σκοπών 

του. 

  

  

΄Αρθρο 21ο : ΜΗ ΕΙΔΙΚΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

Κάθε θέμα που αφορά την εσωτερική λειτουργία του Συλλόγου και 

δεν περιλαμβάνεται στο Καταστατικό ρυθμίζεται με εσωτερικό 

κανονισμό  από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποφασίζει 

αφού λάβει υπ’όψιν του τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα 

και της περί Σωματείων Νομοθεσίας.  

 

 



 

 ΑΡΘΡΟ 22  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 

Συγκροτείται πενταμελές  προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο και 
διμελής Εξελεγκτική Επιτροπή των οποίων η θητεία λήγει την 31η 
Δεκεμβρίου 2013. 

α.    Η σύνθεση του προσωρινού Δ.Σ. έχει ως εξής: 

Πρόεδρος ο κ…………... 

Μέλη οι κ.κ.:  ……………………… 

β.    Η σύνθεση της εξελεγκτικής επιτροπής έχει ως 
εξής:………………………. 

Το εν λόγω συμβούλιο  θα λειτουργεί  σύμφωνα με το  άρθρο 13 
του καταστατικού τόσο ως προς το χρονικό διάστημα της θητείας 
του όσο και ως προς τα λοιπά προβλεπόμενα στο άρθρο. 

 

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ 

Το παρόν Καταστατικό συγκείμενο από 23 άρθρα αναγνώσθηκε 
ευκρινώς και εις επήκοον όλων των ιδρυτών άρθρο προς άρθρο 
και στο σύνολό του, ψηφίστηκε, επικυρώθηκε και υπογράφηκε απ' 
αυτούς στο Ηράκλειο σήμερα………….  ως ακολούθως: 
 

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘ.ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Α.Δ.Τ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

 


