ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Του Σωµατείου Γονέων και Κηδεµόνων των µαθητών και
µαθητριών του Κολλεγίου Ψυχικού

Ι∆ΡΥΣΙΣ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ -ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ

Άρθρον 1
Ιδρύεται εν Αθήναις, ένθα η έδρα αυτού, Σωµατείον υπό την επωνυµίαν
«Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων των µαθητών και µαθητριών του Κολλεγίου
Ψυχικού». Η λειτουργία τούτου διέπεται υπό των διατάξεων της ισχυούσης
νοµοθεσίας και των άρθρων του παρόντος. Μεταβολή του κτιρίου, εν ό
στεγάζονται εκάστοτε τα γραφεία του Συλλόγου, δεν συνεπάγεται τροποποίησιν
του καταστατικού.

Άρθρον 2ον
Σκοπός του σωµατείου είναι η, εν συνεργασία µετά της ∆ιοικήσεως του
Ελληνοαµερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος ούτινος το Κολλέγιον Ψυχικού
οµού µετά του Κολλεγίου Αθηνών αποτελούσιν µέσα εκπληρώσεως των σκοπών
δι' ούς τούτο συνεστήθη -, συνεχής βελτίωσις του επιπέδου της παρεχοµένης
εκπαιδεύσεως εντός των πλαισίων των χαραχθέντων υπό των ιδρυτών αυτού,
κατά την σύστασίν του, και της υψηλής
µορφωτικής παραδόσεως της δηµιουργηθείσης και µορφοποιηθείσης επί των
ηµερών του Οµήρου Νταίηβις, και η επίλυσις παντός εκάστοτε αναφυοµένου
θέµατος.
Προς τούτο θα επιδιωχθή:
α) η εναρµονισµένη συνεργασία των γονέων µε τους εκπαιδευτικούς του
Κολλεγίου Ψυχικού δια την σφυρηλάτησιν του χαρακτήρoς των µαθητών, διά την
διαπαιδαγώγησιν Ελλήνων πολιτών µε απροκατάληπτον, αδογµάτιστον και

ελευθέραν επιστηµονικήν σκέψιν, β) η εποικοδοµητική συνεργασία µε την
διοίκησιν της σχολής διά την ενίσχυσιν των µέσων, που διασφαλίζουν τους
βασικούς θεσµούς και οφείλουν να χαρακτηρίζουν το Κολλέγιον και η συµβολή
εις την διατήρησιν υψηλού επιπέδου σωµατικής και πνευµατικής αγωγής.

Άρθρον 3ον
Την επίτευξιν του ανωτέρου σκοπού επιδιώκει ο Σύλλογος:
1.

∆ιά της πλήρους διαφωτίσεως των Γονέων και κηδεµόνων των µαθητών.

2.

∆ιά της συνεργασίας µετά της ∆ιευθύνσεως και του διδακτικού προσωπικού

του Σχολείου.
3.

∆ιά συγκεντρώσεων, διαλέξεων επί παιδαγωγικών και επιµορφωτικών

θεµάτων υπό εκπαιδευτικών, µελών του Συλλόγου και παντός ετέρου προσώπου
δυναµένου να συµβάλλη εις την υλοποίησιν των επιδιώξεων του Συλλόγου.
Αι συγκεντρώσεις αύται θα πραγµατοποιούνται είτε εις µίαν των αιθουσών του
Σχολείου, ευγενώς παραχωρούµενην υπό της ∆ιευθύνσεως, είτε εις δηµόσιαν
αίθουσαν.
∆ιά της καταρτίσεως επιτροπής Γονέων-µελών κατά τάξεις ή εκπαιδευτικά
θέµατα.
∆ιά της χορηγήσεως υποτροφιών.
∆ιά του ορισµού ηθικών και άλλων βραβείων διά τους αριστούχους εις την
επίδοσιν και το ήθος µαθητάς του Σχολείου
και µετά γνώµην τούτου.
∆ιά παντός ετέρου προσφόρου µέσου, αποφασιζοµένου υπό του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Συλλόγου.

ΜΕΛΗ - ΕΓΓΡΑΦΑΙ - ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ -ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Άρθρον 4ον
Τα µέλη του Συλλόγου διακρίνονται εις Τακτικά, Έκτακτα και Επίτιµα. Τακτικά
µέλη καθίστανται οι Γονείς ή οι Κηδεµόνες των µαθητών του Κολλεγίου
Ψυχικού, εφ' όσον έκαστος, ζητήσει τούτο εγγράφως παρά του ∆ιοικ. Συµβουλίου
δηλών ότι είναι: Έλλην ή αλλοδαπός πολίτης µη στερούµενος του δικαιώµατος
της ελευθέρας ιδρύσεως Συνεταιρισµών ή Ενώσεως προσώπων ουδέ των
πολιτικών του δικαιωµάτων δια δικαστικής αποφάσεως ή αυτοδικαίως, ότι
αποδέχεται το καταστατικόν του Συλλόγου
ή τας νοµίµους αποφάσεις της Γεν. Συνελεύσεως. Παν µέλος εγγράφεται
προηγουµένης αιτήσεως του προς το ∆.Σ., όπερ το αργότερον εντός 3 µηνών
υποχρεούται να αποφανθή περί της αποδοχής ή µη της αιτήσεως, άλλως
παρερχοµένου του τριµήνου καθίσταται αυτοδικαίως µέλος.
Τακτικόν µέλος του οποίου το τέκνον έπαυσεν να φοιτά δι' οιονδήποτε λόγον εις
το Κολλέγιον, διαγράφεται του Συλλόγου δι'αποφάσεως του ∆ιοικ. Συµβουλίου
εκτός των Γονέων-µελών του ∆ιοικ. Συµβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής,
οίτινες παραµένουν ως µέλη, µέχρι της λήξεως της θητείας του ∆.Σ. και Ελεγκ.
Επιτροπής όπου µετέχουν, εγκρίσεως του απολογισµού και Ισολογισµού του
απερχοµένου ∆.Σ. και εκλογής
νέου ∆. Ε. και Ελεγ. Επιτροπής. Μέλος του Συλλόγου ή και του ∆. Ε.
παραβαίνον δι' υπαιτίου πράξεως ή παραλείψεως κατά την άσκησιν των
αρµοδιοτήτων του, την περί Σωµατείων Νοµοθεσίαν υπόκειται εις περίπτωσιν
υπάρξεως δόλου, εις κύρωσιν προσωρινής ή και οριστικής διαγραφής του εκ του
Συλλόγου, ή, αντιστοίχως, της παύσεως του εκ του ∆.Σ. Η περί τούτου απόφασις,
λαµβάνεται υπό της Γ.Ε. µετά πρότασιν του ∆.Σ. ∆ιαγράφεται οριστικώς επίσης
κατόπιν αποφάσεως της Γ.Ε. µετά πρότασιν του ∆.Σ. παν µέλος όπερ ήθελε
καταχρασθή της ιδιότητος του ως µέλους και επιχειρήσει την προώθησιν
προσωπικών του αντιλήψεων επί θεµάτων καλυπτοµένων υπό των άρθρων 2 και

3 του παρόντος, δοθέντος ότι το Σωµατείον εκπροσωπείται νοµίµως υπό µόνον
του ∆ιοικ. Συµβουλίου δρώντος συµφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος και
τας αποφάσεις της Γ.Σ. ∆ιαγράφεται επίσης πάν µέλος όπερ ήθελε καταδικασθή
επί κακουργήµατι ή εις ποινήν συνεπαγοµένην στέρησιν των πολιτικών
δικαιωµάτων του ή της ελευθερίας ιδρύσεως Συνεταιρισµού ή ενώσεως
προσώπων. Πάσα παράβασις της περί σωµατείων νοµοθεσίας υπό µέλους του
Συλλόγου ή της ∆ιοικήσεως, τιµωρείται πειθαρχικώς µε την ποινήν της
επιπλήξεως και, εν υποτροπή της αποβολής από της ∆ιοικήσεως και εκπτώσεως
από της ιδιότητος του µέλους. Αι πειθαρχικαί ποιναί εις τα µέλη επιβάλλονται
υπό της Γενικής Συνελεύσεως.

Ο τιµωρηθείς δικαιούται να άσκηση προσφυγήν κατά το άρθρον 88 Α.Κ. Η
ανάκλησις της εντολής µέλους του ∆.Σ. συνεπάγεται την άµεσον αντικατάστασίν
του υπό του πρώτου έχοντος σειράν αναπληρωµατικού µέλους του ∆.Σ. δια
προσκλήσεως προς τούτο υπό του Προέδρου.
Εάν δε τούτο κωλύεται, ακολουθεί πρόσκλησις του εποµένου αναπληρωµατικού
µέλους. Εις περίπτωσιν µη εγκρίσεως της ανακλήσεως της εντολής υπό της Γεν.
Συνελεύσεως το ανα-κληθέν µέλος του ∆.Σ. επανακτά την ιδιότητα του ως
τοιούτου, απερχοµένου του κληθέντος αναπληρωµατικού µέλους.

Ειδικώτερον τα τακτικά µέλη έχουν το δικαίωµα να µετέχουν εις τας συζητήσεις
των Γενικών Συνελεύσεων, να ψηφίζουν, να εκλέγουν και να εκλέγονται. Έχουν
το δικαίωµα επίσης να προτείνουν ο,τιδήποτε κρίνουν ότι συντελεί εις την
εκπλήρωσιν των σκοπών του Συλλόγου µε έγγραφον ή προφορικήν πρότασίν των
προς τα όργανα ∆ιοικήσεως του Συλλόγου, τα
οποία υποχρεούνται να απαντήσουν εις την πρότασίν.

Τα Τακτικά µέλη έχουν την υποχρέωσιν να εργάζονται δια την προαγωγήν των
σκοπών του Συλλόγου και να αποφεύγουν πάσαν δραστηριότητα ήτις
αντιστρατεύεται τους σκοπούς, καθώς και να καταβάλλουν την συνδροµήν την
οριζοµένην από το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον.
Κάθε µέλος, του οποίου η δραστηριότης είναι αντίθετος προς τους σκοπούς του
Συλλόγου ή εµποδίζει την εκτέλεσιν των αποφάσεων των οργάνων ∆ιοικήσεως
του Συλλόγου, υπόκειται εις τας εξής πειθαρχικάς κυρώσεις, αναλόγως της
βαρύτητας
της πράξεως του:
α) γραπτήν επίπληξιν
β) προσωρινήν αποβολήν µέχρις ενός έτους και
γ) διαγραφήν
Αι ποιναί επιβάλλονται µετά πρότασιν οιουδήποτε µέλους,
µετ'απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως, δια πλειοψηφίας των
3/4 των παρόντων.

Η διατυπωµένη κατηγορία κοινοποιείται εγγράφως υπό του ∆ιοικ. Συµβουλίου
δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρας προ της συγκαλουµένης εκτάκτου Γενικής
Συνελεύσεως.
Το υπό κατηγορίαν µέλος δικαιούται να προσκόµιση οιαδήποτε στοιχεία προς
υποστήριξιν της αθωότητας του. Αν παραδώση τα στοιχεία αυτά εις το
∆ιοικητικόν Συµβούλιον δικαιούται να
λάβη απόδειξιν.

Είναι δυνατή η ανάκλησις της ποινής, πραγµατοποιείται δε µε την αυτήν
διαδικασίαν. Η απόφασις πρέπει να είναι ητιο-λογηµένη, δηλαδή οφείλει να
µνηµονεύη τόσον το οικείον άρθρον του καταστατικού, όσον και το παράπτωµα.

Μέλος του Συλλόγου όπερ κατηγόρησε ψευδώς έτερον, µε συνέπεια την
καταδίκην του δευτέρου, διαγράφεται. Μέλος διαγράφεται και κατόπιν αιτήσεως
του εγγράφως υποβαλλοµένης εις το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον µετά παρέλευσιν
τριών (3) ηµερών από της υποβολής της

Έκτακτα µέλη δύνανται να ονοµάζονται δι' αποφάσεως του ∆.Σ. πρόσωπα
παρέχοντα ειδικάς ή εκτάκτους υπηρεσίας ή συντελούντα γενικώς εις την
επιτυχίαν του έργου του Συλλόγου. Η περί τούτου απόφασις του ∆. Σ. ισχύει δι'
εν έτος δυναµένη να ανανεωθή δια νέας εκάστοτε αποφάσεως. Τα έκτακτα µέλη
αναγράφονται εις ιδίαν σελίδα του βιβλίου Μητρώου.

Επίτιµα µέλη δύνανται να ονοµάζονται δι' αποφάσεως του ∆.Ε. πρόσωπα
παρέχοντα ή δυνάµενα να παράσχωσιν σπουδαίας ή εξαιρετικάς υπηρεσίας προς
ευόδωσιν του σκοπού του Ευλλόγου ή άλλως πώς, εγγραφόµενα και ταύτα εις
ιδιαιτέραν σελίδα του βιβλίου Μητρώου. Παν µέλος δικαιούται να αποχωρή
ελευθέρως του Συλλόγου.

Άρθρον 5ον
Τα µέλη του Συλλόγου (τακτικά έχουν τα δικαιώµατα του εκλέγειν και
εκλέγεσθαι, ως οι νόµοι ορίζουσιν και γενικώς απολαµβάνουσιν όλων των
παρεχοµένων δικαιωµάτων υπό του Καταστατικού του Συλλόγου. Τα µέλη
υποχρεούνται να προ-σέρχωνται εις τας Γενικάς Συνελεύσεις και να ψηφίζουν επί
των συµφώνως τω Καταστατικώ τιθεµένων θεµάτων της ηµερησίας διατάξεως.
Μέλος του συλλόγου κωλυόµενον όπως προσέλθη αυτοπροσώπως εις Γεν.
Συνέλευσιν ή απλήν συγκέντρωσιν, δύναται να εκπροσωπείται, µεθ' όλων των
δικαιωµάτων του, παρ' ενός ενηλίκου µέλους της οικογενείας του, προσκοµίζοντος γραπτήν εξουσιοδότησιν του κωλυοµένου. Προκειµένου

όµως περί του ενός των γονέων, ούτος εκπροσωπείται παρά του ετέρου άνευ
διατυπώσεως τίνος. Εξ εκάστης οικογενείας γονέων η κηδεµόνων εν µόνον µέλος
δύναται να εγγραφή ως τακτικόν µέλος.

Άρθρον 6ον - Πόροι
Πόροι του Συλλόγου είναι οι εξής:
α) Το δικαίωµα εγγραφής των µελών οριζόµενον εις δραχµάς πεντακόσιας (500)
β) η ετησία συνδροµή των µελών οριζόµενη εις δραχµάς χιλίας (1000)
καταβαλλόµενη εφ'άπαξ
γ) αι εισπράξεις εξ εορτών, διαλέξεων, εκθέσεων κλπ. οργανουµένων υπό του
Συλλόγου
δ) αι τυχόν δωρεαί και τα κληροδοτήµατα.
Τα ποσά εγγραφής και ετησίας συνδροµής δύνανται να αυξοµειούνται
κατόπιν προτάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και εγκρίσεως της Γεν.
Συνελεύσεως, της αυξοµειώσεως ισχυούσης απο της εγγραφής της περί
ταύτης αποφάσεως εις το βιβλίον Γεν. Συνελεύσεων του Συλλόγου.
Τα έκτακτα και επίτιµα µέλη δεν υποχρεούνται εις καταβολήν δικαιώµατος
εγγραφής ούτε ετησίας συνδροµής. Ο προσφέρων εις τον Σύλλογον άνω των
5.000 και µέχρι 10.000 ονοµάζεται ∆ωρητής. Η ονοµασία γίνεται δι'
αποφάσεως του ∆.Σ. το δε ονοµατεπώνυµον αυτού αναγράφεται επί πίνακος
ανηρτηµένον εις το Γραφείον του Συλλόγου.
Οι -προσφέροντας άνω των 10.000 δρχ. Ονοµάζονται «Ευεργέται»,
ακολουθούµενης της αυτής ως δια τους ∆ωρητάς διαδικασίας.

ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
Άρθρον 7ον
Όργανα διοικήσεως είναι: 1) Η Γενική Συνέλευσις των µελών, ήτις αποτελεί το

κυρίαρχον σώµα 2) το 7µελές ∆ιοικητικόν Συµβούλιον και 3) η τριµελής
Εξελεγκτική Επιτροπή.
α) Γενική Συνέλευσις. Την Γενικήν Συνέλευσιν αποτελούν πάντα τα τακτικά
Μέλη του Συλλόγου, τα έχοντα εκπληρώση απάσας τας εκ του καταστατικού
οικονοµικάς υποχρεώσεις των προς το Σωµατείον, άτινα και µόνον δύνανται να
συµµετέχουν αυτής. Η Γεν. Συνέλευσις αποτελεί την Ανωτάτην ∆ιοίκησιν
του Συλλόγου. Αι αποφάσεις λαµβάνονται κατά πλειοψηφίαν των παρόντων
µελών. Η Γεν. Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία παρισταµένου του ηµίσεως του
συνόλου των ταµειακώς εντάξει τακτικών µελών του Συλλόγου. Της Γεν.
Συνελεύσεως µη ευρε-θείσης εν απαρτία καλείται αύτη εντός οκτώ ηµερών από
της πρώτης ότε θεωρείται εν απαρτία παρισταµένων τουλάχιστον σαράντα µελών.
Μη επιτευχθείσης απαρτίας συγκαλείται εκ νέου εντός 8 ηµερών ότε η Γεν.
Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία ανεξαρτήτως αριθµού παρισταµένων
εγγεγραµένων.
Αι Γενικαί Συνελεύσεις του Συλλόγου είναι Τακτικαί και 'Εκτακτοι.
Τακτική είναι µία κατ'έτος και λαµβάνει χωράν εντός του µηνός Οκτωβρίου
εκάστου έτους. Έκτακτοι Συνελεύσεις γίνονται όποτε το ∆.Σ. κρίνει αναγκαίον
ή τη εγγραφώ αιτήσει του 20 του συνόλου των µελών, υποβαλλοµένη προς τον
Πρόεδρον του Συλλόγου. Τόπος Γενικής Συνελεύσεως ορίζεται το Σχολείον ή
άλλη προς τούτο κατάλληλος αίθουσα.
Αι προσκλήσεις διά τας Γεν. Συνελεύσεις πρέπει να ανα-γράφωσι τον χρόνον, τον
τόπον και τα συζητητέα θέµατα, υπογράφονται δε παρά του Προέδρου και του
Γεν. Γραµµατέως και γνωστοποιούνται εις τα µέλη δι' εγγράφου ειδοποιήσεως
προ οκτώ ηµερών. Αι αποφάσεις λαµβάνονται δια ψηφοφορίας. Αι ψηφοφορίαι
ενεργούνται µυστικαί και δια ψηφοδελτίων προκειµένου περί αρχαιρεσιών, δι'
ανατάσεως δε της χειρός εις πάσαν άλλην περίπτωσιν. Αι δι'ανατάσεως
αποφάσεις λαµβάνονται κατά απόλυτον πλειοψηφίαν των παρόντων µελών και εν

ισοψηφία επικρατεί η ψήφος του Προέδρου της Γεν. Συνελεύσεως, όστις
εκλέγεται υπό της Γεν. Συνελεύσεως.

β) ∆ιοικητικόν Συµβούλιον του Συλλόγου
Το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον του Συλλόγου αποτελείται εξ επτά (7) τακτικών
µελών, εκλεγοµένων υπό της Γενικής Συνελεύσεως του Συλλόγου δια µυστικής
και διά ψηφοδελτίων ψηφοφορίας µεταξύ των Τακτικών µελών. Ταυτοχρόνως
εκλέγονται τρία αναπληρωµατικά µέλη, τα τρία πρώτα επιλαχόντα κατά την
εκλογήν. Η εκλογή είναι τιµητική και άµισθος. ∆εν δύναται να εκλεγή µέλος του
∆.Σ. µέλος του Συλλόγου στερηθέν αυτοδικαίως ή κατόπιν ∆ικαστικής
αποφάσεως των πολιτικών αυτού δικαιωµάτων, και διά όσον χρόνον διαρκεί η
στέρησις αύτη.

Το ∆.Σ. θεωρείται εν απαρτία όταν παρίστανται τα τέσσερα εκ ων επτά µελών αι
δε αποφάσεις του λαµβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των παρόντων µελών
και εν ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
Εν περιπτώσει απουσίας µέλους τινός του ∆.Σ. εκ τριών συνεχών συνεδριάσεων
αδικαιολογήτως ή αποδηµίας, οπότε τούτο εκπίπτει του αξιώµατος του δια
αποφάσεως του ∆.Ε. ή παραιτήσεώς του, την θέσιν τούτου καταλαµβάνει το
πρώτον αναπληρωµατικόν µέλος καλούµενον προς τούτο υπό του Προέδρου.

γ) Εξελεγκτική Επιτροπή. Αύτη αποτελείται εκ τριών (3)
µελών εκλεγοµένων ανά διετίαν ταυτοχρόνως µετά των µελών του ∆.Σ. υπό της
Γεν. Συνελεύσεως. Ταυτοχρόνως δε µετά των τακτικών µελών εκλέγονται και
δύο αναπληρωµατικά µέλη ισχυούσης εν προκειµένω κατ' ανάλογον εφαρµογήν
της προηγουµένης παραγράφου. ∆ια µυστικής ψηφοφορίας µεταξύ των µελών της
εκλέγεται ο Πρόεδρος ταύτης, όστις και διευθύνει

τας εργασίας της. Έργον της είναι ο έλεγχος και η εποπτεία των πράξεων του ∆.Σ.
Εις το τέλος εκάστης χρήσεως συντάσσει έκθεσιν περί της οικονοµικής
διαχειρήσεως την οποίαν και υποβάλλει προς έγκρισιν εις την Γεν. Συνέλευσιν.

Άρθρον 8ον - Αρχαιρεσίαι
Αι Αρχαιρεσίαι προς εκλογήν του ∆.Σ. του Συλλόγου και Εξελεγκτικής
Επιτροπής γίνονται κατά την Γεν. Συνέλευσιν του µηνός Οκτωβρίου ανά
εκάστην διετίαν, µετά την έγκρισιν του απολογισµού και Ισολογισµού
απερχοµένου ∆.Σ. Το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν πάντα τα
τακτικά µέλη του Συλλόγου, τα έχοντα εκπληρώσει τας ταµειακός υποχρεώσεις
των προς τον Σύλλογον.
Η διάρκεια της θητείας του ∆.Σ. είναι διετής, τούτο δε παραλαµβάνει την
∆ιοίκησιν του Συλλόγου µετά την λογοδοσίαν του απερχοµένου τοιούτου διά
πράξεως. Αι υποψηφιότητες των ενδιαφεροµένων υποβάλλονται υπό µορφήν
ψηφοδελτίου διαλαµ-βάνοντος έναντι εκάστου αξιώµατος, ήτοι Προέδρου, Α'
Αντι-προέδρου, Β' Αντιπροέδρου, Γενικού Γραµµατέως, Ταµίου και µελών, δύο
Τακτικών και τριών αναπληρωµατικών, το όνοµα, επώνυµον, πατρώνυµον, ή
όνοµα συζύγου, κατά περίπτωσιν, του υποψηφίου δι' έκαστον αξίωµα µέλους του
συλλόγου. Η ψηφο-φορία διεξάγεται µυστικώς διά ψηφοδελτίων
πολυγραφηµένων επί λευκού αδιαφανούς χάρτου των αυτών διαστάσεων δι' απαντάς τους συνδυασµούς, άτινα εκτυπούνται επιµέλεια και ευθύνη του Γενικού
Γραµµατέως, δαπάναις του Συλλόγου. Τα ψηφοδέλτια τίθενται εντός
πανοµοιότυπων φακέλλων και ρίπτονται εις την κληρωτίδα, αφ'ου γίνει η
προσήκουσα µεταξύ τούτων επιλογή υπό του ψηφοφόρου - µέλους εις
ειδικώς προς τούτο διεµορφωµένον χώρον (παραβάν). Ξέσµατα, έγγραφαί,
διαγραφαί και παν εν γένει σηµείον επί του ψηφοδελτίου ή του φακέλλου
καθιστώσιν το ψηφοδέλτιον άκυρον. Εκλέγεται ο συνδυασµός όστις πλειοψηφεί

σχετικώς έναντι πάντων των λοιπών συνδυασµών.

Άπαντα τα τακτικά µέλη δικαιούνται να περιληφθώσιν εις δυασµόν. Την
υποψηφιότητα υποβάλλει, ατελώς, δι' αιτήσεως προς το ∆.Σ. ο επί κεφαλής
εκάστου συνδυασµού εξ (6) τουλά-χιστον εργασίµους ηµέρας προ της
ηµεροµηνίας διεξαγωγής της ψηφοφορίας. Το ∆.Σ. παραλαµβάνει τας αιτήσεις
υποψηφιότητος και καταρ-τίζει πίνακα συνδυασµών, παραδίδει δε τον πίνακα
τούτον µετά των αιτήσεων εις την Εφορευτικήν επιτροπήν αρχαι-ρεσιών, ήτις
προβαίνει εις την ανακήρυξιν των συνδυασµών εγγράφουσα τούτους εις το
«Βιβλίον αρχαιρεσιών» κατ' αλφαβητικήν σειράν των επωνύµων των υποψηφίων
Προέδρων. ∆εν επιτρέπεται η υποβολή µεµονωµένων ατοµικών υποψη-φιοτήτων.

Άρθρον 9ον - Καθήκοντα ∆ιοικ. Συµβουλίου
α) Πρόεδρος. Ο Πρόεδρος διευθύνει τα εργασίας του Συλλόγου, προΐσταται των
Συνεδριάσεων του ∆.Σ., συγκαλεί αποφάσει του ∆.Σ. τας συγκεντρώσεις των
µελών και τας Γεν. Συνελεύσεις ων και προεδρεύει. Εκπροσωπεί τον Σύλλογον
δικαστικώς και εξωδίκως ενώπιον πάσης Αρχής και παντός τρίτου, επιβλέπει
την Ταµειακήν και Λογιστικήν Υπηρεσίαν, εκδίδει τας προς πληρωµήν εντολάς
προς το Ταµείον, εκθέτει την κατάστασιν του Συλλόγου και την δράσιν του ∆.Σ.
εις την Τακτικήν Συνέ-λευσιν του Οκτωβρίου.
β) Α' Αντιπρόεδρος. Ο Α' Αντιπρόεδρος αναπληροί τον Πρόε-δρον εις άπαντα
αυτού τα καθήκοντα και υποχρεώσεις µόνον εν

περιπτώσει, κωλύµατος αυτού.
γ) Β' Αντιπρόεδρος. Ο Β'Αντιπρόεδρος εκτελεί τα αυτά καθή-κοντά εν
περιπτώσει κωλύµατος του Α' Αντιπροέδρου.
δ) Γενικός Γραµµατεύς. Ο Γεν. Γραµµατεύς φυλάσσει την σφρα-γίδα του
Συλλόγου, διεξάγει την αλληλογραφίαν και υπογράφει µετά του Προέδρου
ταύτην ως και παν έγγραφον του Συλλόγου εν οίς και τα εντάλµατα
πληρωµής. Τηρεί πρωτόκολλον των εισερχοµένων και εξερχόµενων εγγράφων.
Μητρώον πάντων των µελών του Συλλόγου, βιβλίον Πρακτικών Συνεδριάσεων
του ∆. Σ. και βιβλίον Πρακτικών Συνεδριάσεων της Γενικής Συνελεύσεως.
ε) Ταµίας. Ο Ταµίας τηρεί εν απολύτω τάξει και ακρίβεια βι-βλίον Εσόδων
και Εξόδων του Συλλόγου ως και πάντα τα σχε-

τικά δικαιολογητικά,

υποβάλλει κατ'έτος απολογιστικόν πίνακα αναλυτικόν των εσόδων και
εξόδων του Συλλόγου και Ισο-λογισµόν της διαχειριστικής περιόδου,
ενεργεί πάσαν πληρωµήν δυνάµει εντάλµατος εκδιδοµένου υπό του Προέδρου
συνυπογράφοντος και του Γεν. Γραµµατέως και τηρεί παν έτε-ρον υπό του
Νόµου τυχόν καθοριζόµενον βιβλίον ευθυνόµενος διά πάσαν χρηµατικήν
απώλειαν. Προσέτι ενεργεί τας εισπρά-ξεις επί της βάσει θεωρηµένων υπό
του Προέδρου διπλοτύπων εισπράξεως. Ο ταµίας δεν δύναται να κρατή εις
χείρας ποσόν υπερβαίνον τας πέντε χιλιάδας (5.000) δρχ. Το επί πλέον
ποσόν καταθέτει εις το κατάστηµα Εθνικής Τραπέζης ή Ταχυ-δροµικόν
Ταµιευτήριον επ'ονόµατι του Συλλόγου. Πάσα ανά-ληψις χρηµάτων
ενεργείται υπό του Ταµείου δια πράξεως υπο-γραφοµένης υπό του
Προέδρου και Γεν. Γραµµατέως.

Άρθρον 10ov - Τροποποίησις του Καταστατικού
Το καταστατικόν του Σωµατείου τούτου τροποποιείται δι' αποφάσεως της
Γεν. Συνελευσεως του παρισταµένων των 3/4 των τακτικών µελών των

ταµειακώς εντάξει. Εάν δεν ήθελε επι-τευχθεί απαρτία κατά την πρώτην
Συνεδρίασιν, η Γενική Συνέ-λευσις επαναλαµβάνεται εντός δέκα ηµερών
οπότε ευρίσκεται εν απαρτία παρισταµένου τουλάχιστον του ηµίσεως
αριθµού των Ταµειακώς εν τάξει τακτικών µελών. Η περί τροποποιήσεως του
καταστατικού απόφασις λαµβάνεται διά πλειοψηφίας των 3/4 των παρόντων
µελών.

Άρθρον 11ov - Απολογισµός - Ισολογισµός
Ο απολογισµός καταρτίζεται υπό του ∆.Σ. και εγκρίνεται υπό της Γενικής
Συνελεύσεως κατ'έτος. Ο Ισολογισµός καταρτιζόµενος υπό του Ταµείου και
τιθέµενος υπό την κρίσιν του ∆.Σ. εγκρίνεται υπό της Γεν. Συνελεύσεως µετά
την ανάγνωσιν της σχετικής εκθέσεως της Ελεγκτικής Επιτροπής επί της οικονοµικής διαχειρίσεως και του Ισολογισµού.
To οικονοµικόν έτος, ήτοι η ∆ιαχειριστική χρήσις εφ' ης συντάσσεται και
εγκρίνεται ο Απολογισµός και Ισολογισµός άρχεται την 1ην Οκτωβρίου
εκάστου έτους και λήγει την 30ην Σεπτεµβρίου του εποµένου έτους
(Σχολικόν έτος). Η εκλογή τριµελούς Ελεγκτικής Επιτροπής επί διετή θητεία
διά τον έλεγχον της Οικονοµικής διαχειρίσεως γίνεται κατά την τακτικήν Γεν.
Συνέλευσιν του Οκτωβρίου ανά διετίαν οµού µετά των αρχαιρεσιών διά την
εκλογήν ∆.Σ.

Άρθρον 12ον - Ειδικαί διατάξεις
Ο Σύλλογος έχει ιδίαν σφραγίδα εν ή αναγράφεται ο τίτλος του Συλλόγου και
το έτος ιδρύσεως ήτοι «Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων µαθητών και
µαθητριών Κολλεγίου Ψυχικού - έτος ιδρύσεως 1983». Εν µέσω δε ταύτης
απεικονίζεται ο θυρεός
του Κολλεγίου. Ο Σύλλογος διαλύεται κατά τους όρους του άρθρου 105 του

Α.Κ. ως και των ειδικών περί Σωµατείων Νόµων ως και δι' αποφάσεως της Γεν.
Συνελεύσεως κατά τους όρους του άρθρου 10 του παρόντος. Η περιουσία
τούτου διατίθεται υπέρ εκπαιδευτικών σκοπών κατά την κρίσιν της Γεν. Συνελεύσεως ουδέποτε δε περιέρχεται εις το ∆ηµόσιον.

Άρθρον 13ον
Η ισχύς του παρόντος καταστατικού άρχεται από της εγκρίσεως του παρά της
αρµοδίας δικαστικής Αρχής και της εγγραφής του εις το οικείον βιβλίον του
Πρωτοδικείου Αθηνών.

Άρθρον 14ον
Παν άλλο θέµα µη προβλεπόµενον υπό του παρόντος καταστατικού
ρυθµίζεται δι' αποφάσεως της Γεν. Συνελεύσεως, λαµβανοµένης τη εισηγήσει
του ∆.Σ. κατά τα εν τω νόµω οριζόµενα

Άρθρον 15ον
Το παρόν καταστατικόν αποτελούµενον εκ δέκα πέντε άρθρων ενεκρίθη
σήµερον υπό των ιδρυτών οµοφώνως συνελθόντων εν Αθήναις τεθήσεται δε
εν ισχύι άµα τη κατά νόµον εγκρίσει του υπό.του Πρωτοδικείου Αθηνών. Το
πρώτον αιρετόν ∆ιοικητικόν Συµβούλιον εξαντλεί την θητείαν του εις το
τέλος του µηνός Οκτωβρίου 1985. Προσωρινώς και µέχρι της τρια-κοστής
(30)Ιουνίου 1984 έτους ο Σύλλογος θα διοικείται υπό καταστατικού
∆ιοικητικού Συµβουλίου ούτινος η σύνθεσις ορίζεται ως εξής:
Πρόεδρος

:

Παναγιώτης Μανωλόπουλος

Α' Αντιπρόεδρος

:

Κωνσταντίνος Κόκκος

Β' Αντιπρόεδρος

:

Παναγιώτα Κοραή

Γεν. Γραµµατεύς

:

Γεώργιος Κονταρούδας

Ταµίας

:

Ιωάννης Κεφαλάκης

Τακτικόν Μέλος

:

Θεοδώρα Μπιαζού

Τακτικόν Μέλος

:

Ελένη Μουσαµά

Εν Αθήναις, τη 10η Φεβρουαρίου 1984
ΟΙ Ι∆ΡΥΤΑΙ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ
1. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ
2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΚΟΣ
3. ΒΥΡΩΝ ΚΑΤΣΑΡΟΣ
4. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ
5. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
6. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΑΡΟΥ∆ΑΣ
7. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΚΗΣ
8. ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΜΠΙΑΖΟΥ
9. ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΣΑΜΑ

10. ΟΛΓΑ ΤΖΩΡΤΖΗ
11. ΛΑΚΗΣ ΚΟΝΙΑΚΟΣ
12. ΡΟΥΛΗ ΤΣΙΓΑΡΙ∆Α
13. ΦΑΝΗ ΠΑΠΑ∆ΗΜΑ
14. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΚΑΡ∆ΟΣ
15. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΛΑΚΟΠΙΤΑ
16. ΦΙΛΗΜΩΝ ΚΑΒΟΥΝΙ∆ΗΣ
17. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΛΙΟΣ
18. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΡΑΗ
19. ΠΕΤΡΟΣ ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ
20. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΒ∆ΑΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

21. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΗΜΟΛΙΤΣΑΣ
22. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ
23. ∆ΟΥΚΑΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ
24. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΙΛΗΣ
25. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ AΘANAΣOΓΛΟΥ
26. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ
27. ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ
28. ΜΙΧΑΗΛ ∆ΑΒΑΚΗΣ
29. ΘΕΜ. ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ
30. ∆ΑΥΙ∆ ΝΙΞΟΝ
31. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΕΜΑΝΗΣ
32. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ
33. ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΣΤΡΑ
34. NIK. ΤΣΑΒΛΙΡΗΣ
35. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΠΑΣ

36.

MlXAHΛ ΣΙΣΤΟΒΑΡΗΣ

37.

ΠΑΥΛΟΣ ΜΟΣΧΟΥΤΗΣ

38.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΡΝΙΚΟΣ

39.

∆ΑΜ. ΚΑΧΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ

40.

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ

41.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΓΙΑΚΟΣ

42.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΩΦ

43.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΒΑΣ

44.

ΧΑΡ. ∆ΟΥΜΑΣ

45.

ΒΙΛΜΑ ΠΑΝΖΑΡΗ

46.

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΡΟΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

47.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΕΓΚΟΣ

48.

ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ ΚΙΟΛΕΟΓΛΟΥ

49.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΕΝΤΖΑΣ

50.

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΡΑΓΩΝΑΣ

51.

ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΣΙΜΙΤΣΕΚ

52.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΛΦΕΤΑΣ

53.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΟΡ∆ΩΝΗΣ

54.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΠΗΣ

Το παρόν είναι ακριβές αντίγραφο του καταστατικού
σε ορθογραφία καθώς και σε σελιδοποίηση.

