ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ»
ΑΡΘΡΟ 1 : Ιδρυτική πράξη
1) Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Η
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ» µε έδρα την Αθήνα.

2) Το παρόν καταστατικό αποτελεί το γενικό πλαίσιο δοµής και λειτουργίας του
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ. Τα κενά του
συµπληρώνονται από τις αρχές της συνεργασίας, της συλλογικότητας, ως δράσεως
και ως ευθύνης, της δηµοκρατικής πλειοψηφίας, της διαχειριστικής ευελιξίας και
αποτελεσµατικότητας µε γνώµονα την ευόδωση των σκοπών του εν λόγω
σωµατείου.
ΑΡΘΡΟ 2 : Σκοποί
Οι σκοποί του σωµατείου είναι:
Α) Η ανάπτυξη πνεύµατος συναδελφικότητας και αλληλεγγύης τόσο µεταξύ των µελών
του, όσο µεταξύ των µελών του και των σχολείων «Η Ελληνική Παιδεία» και η σύσφιξη
των σχέσεών τους
Β) Η προαγωγή του µορφωτικού, επιστηµονικού και πολιτιστικού επιπέδου των µελών
του, των καθηγητών και των µαθητών των σχολείων «Η Ελληνική Παιδεία»
Γ) Η συνεργασία µε κάθε φορέα, καθώς και η διατύπωση προτάσεων για την
ενεργοποίηση και αξιοποίηση των παραγωγικών και επιστηµονικών δυνάµεων του
τόπου
∆) Η προβολή και προάσπιση του φυσικού περιβάλλοντος καθώς και της ιστορικής,
θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς του τόπου
Ε) Η δραστηριοποίηση για θέµατα θρησκευτικού, κοινωνικού, πολιτιστικού και εθνικού
ενδιαφέροντος σε συνεργασία µε κάθε αρµόδιο φορέα
ΣΤ) Η διοργάνωση πολιτιστικών, επιστηµονικών, εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών
εκδηλώσεων σύµφωνους µε όλους τους προαναφερθέντες σκοπούς.
ΑΡΘΡΟ 3 : Όροι εισδοχής τακτικών και εκτάκτων µελών
1) Τα µέλη του σωµατείου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιµα
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∆ικαίωµα εισδοχής ως τακτικά µέλη έχουν όλοι οι αποφοιτήσαντες από τα σχολεία «Η
Ελληνική Παιδεία» καθώς και όσοι έχουν φοιτήσει στα σχολεία «Η Ελληνική
Παιδεία» για τουλάχιστον 3 έτη.

Επίτιµο µέλος του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ µπορεί να γίνει
οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο συνέβαλε υλικά ή ηθικά προς την επίτευξη των
σκοπών του Συλλόγου.
2) Μέλος γίνεται το πρόσωπο, που πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, κατόπιν
έγγραφης αίτησής του προς το ∆Σ.
3) Όπου στο παρόν καταστατικό αναφέρεται ο όρος «µέλος» νοούνται τόσο τα
τακτικά όσο και τα επίτιµα µέλη.
ΑΡΘΡΟ 4 : ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών
Όλα τα τακτικά µέλη έχουν τα ίδια δικαιώµατα και υποχρεώσεις, που απορρέουν από το
παρόν καταστατικό, εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά σε αυτό. Τα επίτιµα µέλη δεν
έχουν δικαίωµα ψήφου και εκλογής, ούτε υποχρέωση καταβολής εισφοράς
ΑΡΘΡΟ 5 : Αποχώρηση και αποποµπή µέλους
1) Κάθε µέλος έχει το δικαίωµα να αποχωρήσει οποτεδήποτε από το σωµατείο,
δηλώνοντας τούτο εγγράφως προς το ∆Σ.
2) Αποπέµπεται το µέλος το οποίο µε την δράση του υπονοµεύει το σωµατείο ή
αντιστρατεύεται τους σκοπούς του. Η αποποµπή αποφασίζεται από τη Γενική
Συνέλευση (τακτική ή έκτακτη) µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων
εγγεγραµµένων τακτικών µελών, ύστερα από πρόταση της απόλυτης πλειοψηφίας
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή µετά από έγγραφη αίτηση προς το ∆Σ του 1/5 των
εγγεγραµµένων µελών, το οποίο δεσµεύεται σε αυτή τη περίπτωση να συγκαλέσει
Γενική Συνέλευση (τακτική ή έκτακτη) µε αυτό το θέµα στην ηµερησία διάταξη,
καθώς και όποιο άλλο προκύψει. Για τη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης ισχύουν
οι διατάξεις του άρθρου 8.
ΑΡΘΡΟ 6 : Πόροι
Οι πόροι του σωµατείου είναι :
Α) Η τακτική εισφορά των µελών, που είναι ετήσια και καθορίζεται από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο
Β) Τα ποσά που προέρχονται από χαριστική αιτία ή επιχορηγήσεις

3

Γ) Έσοδα από δραστηριότητες του σωµατείου
∆) Σε περίπτωση ή εξαιρετικής ανάγκης το ∆Σ µπορεί να προσδιορίσει έκτακτη εισφορά.
ΑΡΘΡΟ 7 : Τα όργανα του σωµατείου
Τα όργανα του σωµατείου είναι τα ακόλουθα :
Α) Η Γενική Συνέλευση
Β) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Γ) Η Ελεγκτική Επιτροπή
ΑΡΘΡΟ 8 : Η Γενική Συνέλευση
1) Η Γενική Συνέλευση ως ανώτατο όργανο του σωµατείου συγκαλείται άπαξ του
έτους τακτικά για να :
Α) εκλέξει ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Β) εγκρίνει τον απολογισµό του απερχόµενου έτους
Γ) προγραµµατίσει γενικά τις δραστηριότητες του ερχόµενου έτους
∆) εγκρίνει ψηφίσµατα που προτείνει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή οποιοδήποτε µέλος
Ε) αποφασίσει επί οποιοδήποτε άλλου ζητήµατος δύναται προκύψει.
2) (Έκτακτη Σύγκλιση) Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται εκτάκτως όταν προκύπτουν
σοβαροί λόγοι ύστερα από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή έγγραφη
δεσµευτική πρόταση προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του 1/5 µελών του σωµατείου.
3) Τα µέλη καλούνται σε κάθε περίπτωση µε έγγραφη ή ηλεκτρονική πρόσκληση
τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν την Γενική Συνέλευση (τακτική ή
έκτακτη).
4) Στις Γενικές Συνελεύσεις (τακτικές ή έκτακτες) συζητούνται τα θέµατα ηµερησίας
διάταξης, τα οποία προετοιµάζονται εγκαίρως από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και
αναφέρονται στις προσκλήσεις.
5) Οι αποφάσεις λαµβάνονται πάντοτε µε πλειοψηφία σε φανερή ψηφοφορία.
6) Η Γενική Συνέλευση (τακτική ή έκτακτη) έχει απαρτία εάν παρίσταται σε αυτήν
τουλάχιστον το 1/2 των µελών του. Σε περίπτωση µη απαρτίας καλείται
επαναληπτική Γενική Συνέλευση (τακτική ή έκτακτη) µετά από µία εβδοµάδα στο
ίδιο τόπο και χρόνο, οπότε θεωρείται σε απαρτία όσα µέλη και αν παρίστανται. Σε
περίπτωση σύγκλισης επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (τακτικής ή έκτακτης)
απαιτείται ηλεκρονική ενηµέρωση - πρόσκληση των µελών του σωµατείου.
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∆υνατότητα δεύτερης επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (τακτικής ή έκτακτης) µε
τά ίδια θέµατα στην ηµερήσια διάταξή της δεν υπάρχει.
ΑΡΘΡΟ 9 : Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και η εκλογή του
1) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο απαρτίζεται από δεκαπέντε (15) τακτικά µέλη, µε τριετή
θητεία, βάσει της κατατάξεως τους, όπως αυτή προκύπτει από ψηφοφορία που
διενεργείται από τα τακτικά µέλη που είναι ταµειακώς εντάξει και έχουν µηνιαία
τουλάχιστον

παρουσία

στον

σωµατείο.

Σε

περίπτωση

ισοψηφίας

δύο

ή

περισσότερων υποψηφίων για την είσοδό τους στο ∆Σ, γίνεται κλήρωση µεταξύ
τους. Μία θέση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου θα καταλαµβάνεται από εκπρόσωπο
των Σχολείων της Ελληνικής Παιδείας και στη περίπτωση που δεν υπάρξει τέτοιος ή
ανακληθεί, η θέση του αναπληρούται από το επόµενο κατά τη ψηφοφορία σε
ψήφους µέλος.
2) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται την πρώτη Κυριακή µετά το πέρας της
τριετούς θητείας του να µεριµνήσει µε απόφασή του για την διενέργεια
ψηφοφορίας. Εάν τούτο δεν είναι εφικτό ή για λόγους συµφέροντος του Συλλόγου,
θα πρέπει να το πράξει µέσα σε µεταγενέστερο διάστηµα, το οποίο δε θα
υπερβαίνει τις τριάντα (30) ηµέρες.
3) Η ψηφοφορία είναι µυστική και άµεση ενώ το ψηφοδέλτιο πάντοτε ενιαίο. Ο
εκλογέας δικαιούται να σταυροδοτήσει µέχρι και πέντε (5) υποψηφίους .
4) Σε περίπτωση παραίτησης οκτώ (8) µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συγκαλείται
Γενική Συνέλευση για την ανάδειξη νέας ∆ιοίκησης του Συλλόγου κατά τα άρθρα 9
και 10 του παρόντος καταστατικού.
5) ∆ικαίωµα υποψηφιότητας έχουν όλα τα ταµειακώς εντάξει τακτικά µέλη µε
τριµηνιαία τουλάχιστον παρουσία στο σωµατείο. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται
στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο τουλάχιστον επτά (7) ηµέρες πριν την ηµέρα της
ψηφοφορίας.
6) (ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Α) Την εκλογική διαδικασία επιβλέπει πενταµελής εφορευτική επιτροπή, που
κληρώνεται τρεις (3) ηµέρες πριν την ηµέρα της ψηφοφορίας από ειδική λίστα που
συντάσσει ο Ειδικός Γραµµατέας µε τα ονόµατα των τακτικών µελών, που
επιθυµούν να µετέχουν της εφορευτικής επιτροπής. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του
∆ιοικητικού Συµβουλίου ύστερα από έγγραφη ή ηλεκτρονική πρόσκληση όλων των
µελών του. Έαν δεν είναι σε θέση κάποιος από τους κληρωθέντες να ασκήσει τα
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καθήκοντά του, κληρώνεται κάποιος άλλος για να τον αντικαταστήσει στην
εφορευτική επιτροπή.
Β) Τα µέλη της πρέπει να είναι ταµειακώς εντάξει και να µην θέτουν υποψηφιότητα για
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Το µέλος που έχει συµπληρώσει δύο (2) θητείες στη θέση
του µέλους της Εφορευτικής Επιτροπής δεν δικαιούται να κληρωθεί ξανά σε αυτή.
Γ) Μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας η εφορευτική επιτροπή καταµετρά τις
ψήφους και συντάσσει πρακτικό µε τα τελικά αποτελέσµατα.
∆) Η εφορευτική επιτροπή είναι σε θέση να εξετάσει και να αποφανθεί για ενστάσεις
που θίγουν την εκλογική διαδικασία, εφόσον αυτές κατατεθούν σε αυτήν µέσα σε
πέντε (5) ηµέρες µετά τη ψηφοφορία και στις οποίες θα πρέπει να απαντήσει µέσα
σε δέκα (10) ηµέρες από την κατάθεσή τους.
ΑΡΘΡΟ 10 : Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου
1) Α) Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγουν µε µυστική ψηφοφορία τον
Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο Α’, τον Αντιπρόεδρο Β΄, τον Γενικό Γραµµατέα, τον
Ειδικό Γραµµατέα και τον Ταµία. Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσοτέρων
υποψηφίων για κάποια θέση του ∆Σ και µόνο σε αυτή τη περίπτωση, η ψηφοφορία
επαναλαµβάνεται έως και τρεις φορές κι αν δεν υπάρξει αποτέλεσµα τότε γίνεται
κλήρωση µεταξύ των ισοψηφούντων. Οι υπόλοιποι παραµένουν µέλη του ∆.Σ
Β) Το µέλος που έχει συµπληρώσει δύο (2) θητείες στη θέση του Προέδρου,
ανεξάρτητα εάν αυτές ήταν συνεχόµενες ή όχι, δεν δικαιούται να επανεκλεγεί σε
αυτή.
Γ) Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, που είτε αποχωρεί είτε αποπέµπεται
συµπληρώνεται από τον επόµενο υποψήφιο σε ψήφους βάσει της κατάταξης των
υποψηφίων από την ψηφοφορία. Εάν πρόκειται για µέλος που ήταν Πρόεδρος,
Αντιπρόεδρος Α΄ ή Β΄, Γενικός ή Ειδικός Γραµµατέας ή Ταµίας, ακολουθεί µυστική
ψηφοφορία µεταξύ των υπολοίπων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την
πλήρωση της κενής θέσης.
2) Ο Πρόεδρος :
Α) Εκπροσωπεί το σωµατείο δικαστικώς και εξωδίκως
Β) Συγκαλεί και διευθύνει την Γενική Συνέλευση και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Γ) Είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και
της Γενικής Συνέλευσης, συνεπικουρούµενος από τον Αντιπρόεδρο.

6

3) Οι Αντιπρόεδροι αναπληρώνουν τον Πρόεδρο στα καθήκοντά του, όταν αυτός
κωλύεται και τον συνεπικουρούν στο έργο του .
4) Ο Γενικός Γραµµατέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και την αλληλογραφία, ενώ ο Ειδικός
Γραµµατέας τηρεί το αρχείο και το µητρώο των µελών του σωµατείου. Από κοινού
µεριµνούν για την ενηµέρωση των µελών σχετικά µε όλες τις ενέργειες και τις
διαδικασίες του Συλλόγου.
5) Ο Ταµίας επιµελείται των οικονοµικών του σωµατείου και είναι υπεύθυνος για την
τήρηση βιβλίου εσόδων – εξόδων σύµφωνα µε τις αρχές της διαφανείας και της
δηµοσιότητας, όπως νόµος ορίζει. Υποχρεούται µέχρι την 15η Φεβρουαρίου κάθε
έτους να έχει παρουσιάσει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο πίνακα εσόδων – εξόδων του
προηγούµενου έτους.
6) Όλοι οι προαναφερθέντες είναι δυνατόν να συνεπικουρούνται κατά το έργο τους
από άλλα µέλη του ∆.Σ.
7) Με απόφαση του ∆.Σ, η οποία θα λαµβάνεται κατά πλειοψηφία και µε φανερή
ψηφοφορία, είναι δυνατόν να συσταθούν επιτροπές ή γραµµατείες για διάφορα
ζητήµατα αφορόντα το Σύλλογο, στις οποίες θα προΐστανται και θα τις αποτελούν
τακτικά µέλη, ανεξάρτητα µε το εάν µετέχουν και του ∆.Σ. του σωµατείου.
ΑΡΘΡΟ 11 : Αρµοδιότητες του ∆ . Σ .
1) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει τακτικά µία φορά το µήνα και εκτάκτως όποτε
κρίνεται σκόπιµο από τον Πρόεδρο ή ζητηθεί από πέντε (5) τουλάχιστον µέλη του.
2) Το

∆ιοικητικό

Συµβούλιο

διαχειρίζεται

τις

υποθέσεις

του

σωµατείου,

αναλαµβάνοντας και εκτελώντας δραστηριότητες που πραγµατώνουν τους σκοπούς
του και εξασφαλίζουν την καλή και εύρυθµη λειτουργία του και υλοποιεί τις
αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.
ΑΡΘΡΟ 12 : Παύση µέλους ∆. Σ.
Η Γενική Συνέλευση είναι δυνατό να παύσει και ανακαλέσει οποιοδήποτε µέλος του ∆.Σ
ή ολόκληρο το ∆.Σ µε απόφασή της µετά από έκτακτη σύγκλιση αυτής – σύµφωνα µε
το άρθρο 8 παρ. 2 επ. – µε πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων µελών. Για να έχει
απαρτία Γενική Συνέλευση µε τέτοιο θέµα στην ηµερήσια διάταξή της, θα πρέπει να
παρίστανται το ½ των µελών του σωµατείου. Σε περίπτωση µη παράστασης του ½
των µελών του σωµατείου καλείται επαναληπτική Γενική Συνέλευση µετά από µία
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εβδοµάδα στο ίδιο τόπο και χρόνο και ύστερα από ηλεκτρονική πρόσκληση όλων των
µελών του σωµατείου, οπότε θεωρείται σε απαρτία όσα µέλη και αν παρίστανται,
πάντως όχι λιγότερα του 1/3 των εγγεγραµένων µελών. ∆εύτερη επαναληπτική Γενική
Συνέλευση για τον αυτό λόγο αποκλείεται.
ΑΡΘΡΟ 13 : Η Ελεγκτική Επιτροπή
1) Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από πέντε (5) τακτικά µέλη µε θητεία τριετή, η
οποία ανανεώνεται όταν και η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Η Ελεγκτική
Επιτροπή θα αποτελείται από τα τακτικά µέλη του Συλλόγου, τα οποία κληρώθηκαν
για να διατελέσουν χρέη εφορευτικής επιτροπής κατά τη ψηφοφορία για την
ανάδειξη ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ανεξάρτητα από το εάν διετέλεσαν τέτοια χρέη
λόγω κωλύµατος. Το µέλος που έχει συµπληρώσει δύο (2) θητείες στη θέση του
µέλους της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν δικαιούται να κληρωθεί ξανά σε αυτή.
2) Σε περίπτωση που κάποιο µέλος θέλει να αποχωρήσει από αυτή την επιτροπή ή από
το Σύλλογο ή σε κάθε περίπτωση κένωσης θέσης της ελεγκτικής επιτροπής, τότε
κληρώνεται νέο µέλος σύµφωνα µε το άρθρο 9 παρ. 6 εδ. Α΄.
3) Το έργο της θα συνίσταται στον ετήσιο έλεγχο του βιβλίου εσόδων – εξόδων, που
θα διατηρεί ο ταµίας και του πίνακα εσόδων – εξόδων, τον οποίο υποχρεούται ο
ταµίας να έχει παρουσιάσει µέχρι την 15η Φεβρουαρίου κάθε έτους στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο του προηγούµενου έτους, καθώς και στη σύνταξη έκθεσης προς το ∆.Σ.
µετά τον ετήσιο απολογισµό του ταµία, σχετικά µε την οικονοµική κατάσταση του
Συλλόγου.
ΑΡΘΡΟ 14 : Έµβληµα - Σφραγίδα
Η σφραγίδα του σωµατείου είναι κυκλική, στη µέση υπάρχουν τα αρχικά «Σ.Α.Τ.Ε.Π.»
και στο περικύκλιο αναφέρεται η πλήρης ονοµασία του Συλλόγου, δηλαδή «ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ».
ΑΡΘΡΟ 15 : Τροποποίηση του καταστατικού
1) Η τροποποίηση του καταστατικού γίνεται ύστερα από πρόταση µε τους λόγους και
τις διατάξεις που χρήζουν τροποποιήσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή του 1/10
των τακτικών µελών προς το ∆Σ, το οποίο δεσµεύεται να συγκαλέσει προς τούτο
Γενική Συνέλευση (τακτική ή έκτακτη).
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2) Για τη τροποποίηση του καταστικού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης µε
πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων της Γενικής Συνέλευσης µε απαρτία ½ των
εγγραµµένων µελών. Σε περίπτωση µη παράστασης του ½ των µελών του
σωµατείου καλείται επαναληπτική Γενική Συνέλευση µετά από µία εβδοµάδα στο
ίδιο τόπο και χρόνο και ύστερα από ηλεκτρονική πρόσκληση όλων των µελών του
σωµατείου, οπότε θεωρείται σε απαρτία όσα µέλη και αν παρίστανται, πάντως όχι
λιγότερα του 1/3 των εγγεγραµένων µελών. ∆εύτερη επαναληπτική Γενική
Συνέλευση για τον αυτό λόγο αποκλείεται.
ΑΡΘΡΟ 16 : ∆ιάλυση του σωµατείου
1) Το σωµατείο διαλύεται µε απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των εγγεγραµµένων
µελών, όταν προκύψει ιδιαίτερα σοβαρός λόγος.
2) Η εκκαθάριση διενεργείται από το τελευταίο ∆.Σ. Εάν αυτό δεν υπάρχει, τότε
γίνεται από ειδικά οριζόµενη 3µελή Εκκαθαριστική Επιτροπή µε απόφαση της
τελευταίας Γενικής Συνέλευσης.
3) Η περιουσία του σωµατείου, που αποµένει, θα διατεθεί ή για µία τελευταία
εκδήλωση του Συλλόγου ή για φιλανθρωπικούς σκοπούς.
4) Το Αρχείο και το Μητρώο Μελών θα παραδοθεί στα σχολεία «Η Ελληνική Παιδεία».
5) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ΑΚ.
ΑΡΘΡΟ 17 : Μεταβατικές διατάξεις
1) Το παρόν τίθεται σε ισχύ αµέσως µετά την έγκρισή του από την καταστατική Γενική
Συνέλευση.
2) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, που θα εκλεγεί µετά την έγκρισή του παρόντος
αναλαµβάνει την υποχρέωση να κινήσει τη διαδικασία έγκρισής του από το
Πρωτοδικείο Αθηνών.
3) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, που θα εκλεγεί µετά την έγκριση του παρόντος θα έχει
διετή θητεία. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

4) Το παρόν καταστατικό ψηφίστηκε κατ’ αρχήν και κατ’ άρθρον και στο σύνολο του
από την καταστατική Γενική Συνέλευση.

