Καταστατικό Συλλόγου Αποφοίτων Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Πατρών

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΙΔΡΥΣΗ - ΣΚΟΠΟΙ
Άρθρο 1.
Ιδρύεται στην Πάτρα Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος Αποφοίτων
Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Πατρών. Ο σύλλογος έχει
σφραγίδα με την χρονολογία ιδρύσεώς του και τον τίτλο «Σύλλογος
Αποφοίτων Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Πατρών», Έδρα του
συλλόγου είναι το Κάτω Καστρίτσι Δήμου Ρίου και δη στο κτήριο των
Πειραματικών Σχολείων Πανεπιστημίου Πατρών (Νηπιαγωγείου –
Δημοτικού – Γυμνασίου – Λυκείου ) στην Θέση Μαγούλα - ΤΚ 26504.
Άρθρο 2.
Σκοποί του Συλλόγου είναι :
1. Η με κάθε μέσο καλλιέργεια σχέσεων, πνευματικής
επικοινωνίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του
Συλλόγου καθώς και μεταξύ τούτων και του Πειραματικού
Σχολείου.
2. Η επέκταση της δράσεως του Πειραματικού Σχολείου
Πανεπιστημίου Πατρών και σε άλλους εκπαιδευτικούς,
κοινωνικούς, καλλιτεχνικούς και πνευματικούς τομείς.
3. Η έκδοση δημοσιευμάτων σχετικών με την Ιστορία και τη
δράση του Πειραματικού Σχολείου και των αποφοίτων του
καθώς και περιοδικών εντύπων με σχετικό περιεχόμενο.
4. Η με κάθε πρόσφορο μέσο εξύψωση του Π.Σ.Π.Π. και γενικώς
η με οποιοδήποτε τρόπο ενίσχυση του έργου του
Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Πατρών.
ΜΕΛΗ
Άρθρο 3.
Ο Σύλλογος αποτελείται από Μέλη που χωρίζονται σε Τακτικά και Επίτιμα
Άρθρο 4.
Δικαίωμα εγγραφής στον σύλλογο έχει κάθε απόφοιτος του Πειραματικού
Σχολείου Πανεπιστημίου Πατρών (και του Πειραματικού Σχολείου Α.Ε.Ι.
Πατρών). Ως τέτοιος νοείται το πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο στα οικεία
μητρώα μαθητών του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Πατρών, από
την ίδρυσή του και σε οποιαδήποτε τάξη ή σχολική βαθμίδα
(Νηπιαγωγείο- Δημοτικό - ανεξαρτήτως αριθμού διδασκόντων δασκάλωνΓυμνάσιο και Λύκειο) και υπήρξε εγγεγραμμένο , έστω και για μικρό
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χρονικό διάστημα, υπό τον όρο όμως ότι χρονικά θα έχει δικαίωμα να
εγγραφεί μόνο μετά την υπό κανονικές συνθήκες αποφοίτηση της τάξης
στην οποία συμμετείχε, εάν αποφοίτησε από άλλο σχολείο ή σχολή.
Τακτικά Μέλη μπορούν επίσης να γράφονται και όσοι δεν αποφοίτησαν,
αλλά τελείωσαν τις σπουδές τους σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές, που δεν
απαιτούσαν απολυτήριο Γυμνασίου ή Λυκείου. Η σχετική αίτηση
εγγραφής υποβάλλεται στον Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου μαζί με την
προκαταβολή της εξάμηνης οικονομικής συνδρομής. Τακτικά μέλη του
Συλλόγου που κατοικούν ή διαμένουν μόνιμα μακριά από την έδρα του,
ονομάζονται «αντεπιστέλλοντα».
Άρθρο 5.
Ο εκάστοτε Καθηγητής Πανεπιστημίου – Επόπτης του Π.Σ.Π.Π. , όσοι
υπήρξαν Επόπτες και το διδακτικό προσωπικό του Π.Σ.Π.Π., ανεξαρτήτως
διάρκειας χρονικής υπηρεσίας σε αυτό, δύνανται , κατόπιν υποβολής
σχετικής αιτήσεώς τους, να εγγραφούν αυτοδικαίως ως Επίτιμα Μέλη του
Συλλόγου.
Επίτιμα Μέλη μπορούν ν’ ανακηρύσσονται με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου, όσοι ευεργέτησαν το Π.Σ.Π.Π. ή τον Σύλλογο καθώς και
διακεκριμένες προσωπικότητες.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
Άρθρο 6.
Τα γραμμένα στα μητρώα του Συλλόγου τακτικά Μέλη, που έχουν
εκπληρώσει τις ταμιακές τους υποχρεώσεις, έχουν το δικαίωμα να
εκλέγουν και να εκλέγονται, όπως και να ψηφίζουν για την λήψη
αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων. Τα λοιπά γραμμένα στα μητρώα του
Συλλόγου Μέλη συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις χωρίς ψήφο. Τα
ταμιακώς ενήμερα Μέλη μπορούν να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις
με εξουσιοδοτημένο, για το σκοπό αυτό, αντιπρόσωπο και τα
αντεπιστέλλοντα μέλη έχουν το δικαίωμα να εκλέγονται. Κάθε
εξουσιοδότηση πρέπει να φέρει βεβαίωση γνησίου υπογραφής.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
Άρθρο 7.
Τα Μέλη είναι υποχρεωμένα να συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών
του Συλλόγου και να συμμορφώνονται πάντοτε στις διατάξεις αυτού του
καταστατικού και στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των
Γενικών Συνελεύσεων. Επίσης είναι υποχρεωμένα να γνωστοποιούν τα
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στοιχεία επικοινωνίας
και το επάγγελμά τους στη Γραμματεία του
Συλλόγου και με την εγγραφή τους επιτρέπουν την χρήση τους για
προώθηση της επικοινωνίας των μελών και των σκοπών του Συλλόγου.
Άρθρο 8.
Σαν σήμα του Συλλόγου καθορίζεται έμβλημα που γράφει τις λέξεις
«Σύλλογος Αποφοίτων» με το σύμπλεγμα των γραμμάτων Π.Σ.Π.Π.
Άρθρο 9.
Τα τακτικά Μέλη του Συλλόγου υποχρεούνται σε ετήσια συνδρομή είκοσι
(20) Ευρώ. Αυτό το ποσό μπορεί να αυξηθεί με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου που θα παρθεί με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) της
ολομέλειάς του και θα εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό
Συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφασή του, που θα παρθεί με την ίδια
πλειοψηφία και μετά από έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως, μπορεί να
καθορίζει έκτακτες υποχρεωτικές εισφορές. Ανάλογα τον χρόνο εγγραφής
εκάστου μέλους στον Σύλλογο, αυτό καταβάλει αναλογία συνδρομής, ο δε
τρέχων μήνας λογίζεται ολόκληρος προς πληρωμή.
Τα Επίτιμα Μέλη μπορούν, προαιρετικά, να καταβάλλουν οποιαδήποτε
συνδρομή ή εισφορά θέλουν στο Σύλλογο.
Άλλες πηγές εσόδων για τον Σύλλογο είναι οι δωρεές , οι επιδοτήσεις, οι
χορηγίες, τα κληροδοτήματα, χρηματικά ποσά που εισρέουν στο ταμείο
του λόγω της συμμετοχής του σε εγχώρια ή ευρωπαϊκά προγράμματα κάθε
είδους, έσοδα από δράσεις, λαχειοφόρους κ.λ.π.
Η διαχειριστική περίοδος του Συλλόγου είναι ίση με το ημερολογιακό έτος.
Άρθρο 10.
Μέλη που καθυστερούν για δύο έτη την συνδρομή τους ή άλλη οικονομική
υποχρέωσή τους προς το Σύλλογο, διαγράφονται από το μητρώο του με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να τηρηθεί η διαδικασία του
επόμενου άρθρου (άρθ. 11). Η διαγραφή ανακοινώνεται στην προσεχή
Γενική Συνέλευση μόνο προς ενημέρωσή της και όχι προς έγκριση. Αυτά
τα Μέλη μπορούν να ξαναγραφούν με νέα απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου αφού προηγουμένως καταβάλουν τα οφειλόμενα των δύο
τελευταίων χρόνων και έκτακτο δικαίωμα νέας εγγραφής ίσο με μια ετήσια
τακτική συνδρομή. Τις ίδιες οικονομικές υποχρεώσεις έχουν αν
ξαναγραφούν και όλα τα τακτικά μέλη που διαγράφονται για οποιοδήποτε
λόγο.
Σε περίπτωση που κάποιο μέλος αδυνατεί να καταβάλει την συνδρομή του,
μπορεί εγκαίρως να το γνωστοποιήσει εγγράφως προς την Γραμματεία του
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Συλλόγου και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα ληφθεί
κατά την πρώτη μετά την υποβολή της γνωστοποιήσεως συνεδρίαση, το
μέλος τίθεται σε Αργία, δηλαδή η όλη οικονομική του οφειλή ορίζεται
μόνο στο ύψος που υφίσταται εκείνη την χρονική στιγμή. Μέχρι την
αποπληρωμή της οφειλής, το μέλος που τέθηκε σε αργία δύναται να
παρίσταται στις Γενικές Συνελεύσεις, χωρίς ψήφο και δεν δύναται να
εκλεγεί ως μέλος του ΔΣ ή εσωτερικής επιτροπής του Συλλόγου. Μετά την
πάροδο διετίας από την γνωστοποίηση , τα μέλη που τέθηκαν σε αργία δεν
δύνανται να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις, διαγράφονται δε και
δύναται να επανεγγραφούν σύμφωνα με τους όρους της προηγούμενης
παραγράφου.
Άρθρο 11.
Το Διοικητικό Συμβούλιο σε ειδική για το σκοπό αυτό συνεδρίαση, μπορεί
με απόφαση των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον της ολομέλειάς του, να
διαγράφει κάθε μέλος του Συλλόγου, που η συμπεριφορά του αντιβαίνει
στους Νόμους, στην καλή πίστη, σε τούτο το καταστατικό, στον εσωτερικό
κανονισμό του Συλλόγου και στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.
Το Μέλος, που εναντίον του κινήθηκε η διαδικασία της διαγραφής,
ειδοποιείται με συστημένη επιστολή στην τελευταία γνωστή κατοικία του
δέκα (10) μέρες πριν την παραπάνω συνεδρίαση του Διοικητικού
Συμβουλίου, ώστε να μπορέσει να υποβάλει σ’ αυτό τις απόψεις του
εγγράφως ή προφορικώς. Το ιστορικό ή η αιτία που οδήγησε στην
διαδικασία της διαγραφής αρκεί να αναφέρεται επιγραμματικά ή
συνοπτικά προς το καλούμενο μέλος.
Η απόφαση για τη διαγραφή μέλους γνωστοποιείται σ’ αυτό από το Γενικό
Γραμματέα σε δέκα (10) μέρες αφ’ ότου πάρθηκε με συστημένη επιστολή
που στέλνεται στη τελευταία γνωστή κατοικία του μέλους. Η απόφαση
αρκεί να έχει στοιχειώδη αιτιολογία και όχι εμπεριστατωμένη.
Όποιο μέλος διαγραφεί μ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί ν’ ασκήσει το ίδιο ή με
αντιπρόσωπο που θα έχει γι’ αυτό ειδική έγγραφη εντολή, μέσα σε τριάντα
(30) μέρες από την λήψη της αποφάσεως διαγραφής έγγραφη έφεση στην
Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, την οποία καταθέτει ή αποστέλλει με
συστημένη επιστολή στην Γραμματεία του Συλλόγου.
Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται για τριάντα (30) ακόμη μέρες αν το
μέλος κατοικεί έξω από την έδρα του Συλλόγου ή αν απουσιάζει μακριά
από την κατοικία του και αποδείξει αυτήν την απουσία του.
Αν περάσουν οι παραπάνω προθεσμίες η απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου γίνεται τελική, με την επιφύλαξη της διατάξεως της
παραγράφου 2 του άρθρου 88 του Αστικού Κώδικα.
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Η ασκηθείσα έφεση συζητείται από τη Γενική Συνέλευσης στην τακτική
ετήσια σύγκλησή της σαν πρώτο θέμα της ημερήσιας διατάξεως και δεν
απαιτείται η αυτοπρόσωπη παράσταση αυτού που την άσκησε.
Η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, είναι τελική, με την επιφύλαξη της
διατάξεως της παραγράφου 2 του άρθρου 88 του Αστικού Κώδικα και
γνωστοποιείται στο μέλος από το Γενικό Γραμματέα.
Όποιο μέλος διαγραφεί με τον παραπάνω τρόπο μπορεί να ξαναγραφεί
μόνο μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκρισή της από
την Γενική Συνέλευση.
Το άρθρο αυτό δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση διαγραφή μέλους
καθυστερήσεως της συνδρομής του ή άλλης οικονομικής υποχρεώσεώς
του.
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Άρθρο 12.
Τον Σύλλογο διοικεί επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο που το
αποτελούν ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος ο Γενικός Γραμματέας, ο Ταμίας,
ο Ειδικός Γραμματέας , ο Έφορος Εκδηλώσεων και ένας Σύμβουλος. Μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν μόνον Τακτικά Μέλη
του Συλλόγου. Το Διοικητικό Συμβούλιο με τα αναπληρωματικά Μέλη του
εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση με τον τρόπο που ορίζει το άρθρο 23
για θητεία τριών (3) ετών. Το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε 15 μέρες μετά
τις αρχαιρεσίες συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση με τη φροντίδα του
μέλους που πλειοψήφησε και συγκροτείται σε Σώμα με την εκλογή,
μεταξύ των μελών του, του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Γενικού
Γραμματέα, του Ταμία , του Ειδικού Γραμματέα και του Εφόρου
Εκδηλώσεων. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται
προσωπικά και αλληλέγγυα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους
που απορρέουν από το Νόμο, αυτό το Καταστατικό, τον εσωτερικό
κανονισμό και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.
Άρθρο 13.
Σαν Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τακτικά ή αναπληρωματικά,
μπορούν να εκλεγούν όλα όσα έχουν εκπληρώσει, μέχρι την έναρξη της
εκλογής, τις ταμιακές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν διαγραφεί από τα
μητρώα του Συλλόγου κατά το παρελθόν για λόγους πειθαρχικούς. Με τις
αυτές προϋποθέσεις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι
επανεκλέξιμα. Τα εκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
παραμένουν και μετά το χρόνο της θητείας τους μέχρι τη νόμιμη
αντικατάστασή τους ή την παραίτησή τους.
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Κάθε τάξη που αποφοίτησε από το Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου
Πατρών και τέτοια, χρονικά, θεωρείται κάθε μία που περατώνει την
δευτεροβάθμια εκπαίδευση (σήμερα η 3η Λυκείου εκάστου έτους)
λαμβάνει την ονομασία της ανάλογα με το έτος αποφοίτησής της, δύναται
δε να εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο το ανώτερο από δύο
αντιπροσώπους σε οποιαδήποτε θέση. Αναπληρωματικός μπορεί να
καλύψει θέση που χηρεύει στο Διοικητικό Συμβούλιο μόνο εάν δεν
υφίστανται στο Συμβούλιο άνω του ενός εκπρόσωποι της τάξης του. Στην
περίπτωση αυτή, την θέση αυτή καλύπτει ο επόμενος τη σειρά
αναπληρωματικός. Το κώλυμα αυτό του αναπληρωματικού δεν
διαταράσσει την συνήθη σειρά προτεραιότητας αυτών.
Μόνο εάν
εξαντληθεί ο κατάλογος των αναπληρωματικών ,
δύναται τάξη να
εκπροσωπηθεί με άνω των δύο αντιπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Απαγορεύεται η σύμπτωση δύο αξιωμάτων στο ίδιο μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου
Άρθρο 14.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων,
εφορεύει στη τήρηση του Καταστατικού, διαχειρίζεται την περιουσία του
Συλλόγου με βάση τον προϋπολογισμό που καταρτίζει ο Ταμίας και
εγκρίνει η Γενική Συνέλευση και είναι υποχρεωμένο στη σύνταξη
λογοδοσίας, που πρέπει να υποβάλλει στην πρώτη Συνέλευση κάθε
χρόνου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα είτε σε τακτές ημερομηνίες
είτε μετά από πρόσκληση των μελών αυτού, που τους κοινοποιείται πριν
πέντε μέρες τουλάχιστον και συζητεί μόνον για τα θέματα της ημερήσιας
διατάξεως, που γίνονται γνωστά στα μέλη τουλάχιστον πριν τρεις ημέρες.
Αν συμφωνούν όλα τα παρόντα μέλη του το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί
να συζητεί νόμιμα και για οποιοδήποτε θέμα που δεν περιέχεται στην
ημερήσια διάταξη. Για να ληφθεί απόφαση όμως σε τέτοιο θέμα απαιτείται
η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου. Εάν κατά την συζήτηση θέματος οικονομικού περιεχομένου
απουσιάζει ο Ταμίας η λήψη της σχετικής αποφάσεως αναβάλλεται για μια
φορά υποχρεωτικά.
Άρθρο 15.
Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σύλλογο ενώπιον κάθε Αρχής και Δικαστηρίου
και σε όλες του τις σχέσεις με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
Συγκαλεί το Σύλλογο σε Τακτική ή Έκτακτο Γενική Συνέλευση και το
Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, διευθύνει τη
συζήτηση και τηρεί τη τάξη σ’ αυτές. Υπογράφει όλα τα έγγραφα με τον
Γενικό Γραμματέα εκτός όσων είναι οικονομικής φύσεως και των
γραμματίων εισπράξεως, που τα υπογράφει με τον Ταμία, όπως επίσης και
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τα εντάλματα ή τις επιταγές πληρωμής, που τα υπογράφει με τον Γενικό
Γραμματέα και τον Ταμία.
Άρθρο 16.
Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή δεν μπορεί
να ασκήσει τα παραπάνω καθήκοντά του. Εάν εμποδίζεται και ο
Αντιπρόεδρος, τον αναπληρώνει ο Σύμβουλος άλλως ο πρεσβύτερος από
τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρο 17.
Ο Γενικός Γραμματέας με την βοήθεια και του Ειδικού Γραμματέα έχει
την διεύθυνση του γραφείου του Συλλόγου, κράτα την αλληλογραφία και
τα πρακτικά, τα μητρώα των μελών, το βιβλίο εισερχομένων και
εξερχόμενων εγγράφων, προσυπογράφει με τον Πρόεδρο τα έγγραφα και
εντάλματα και φυλάει τη σφραγίδα του Συλλόγου. Αν κωλύεται, τον
αναπληρώνει ο Ειδικός Γραμματέας και αυτόν ένας από τους νεώτερους
Συμβούλους, που ορίζεται από Διοικητικό Συμβούλιο.
Άρθρο 18.
Ο Ταμίας κάνει κάθε είσπραξη, εκδίδει τις σχετικές διπλότυπες αποδείξεις
και γραμμάτια εισπράξεως που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον
ίδιο, και κάνει κάθε νόμιμη πληρωμή με εντάλματα ή επιταγές πληρωμής,
που υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον ίδιο.
Προσυπογράφει με τον Πρόεδρο, κάθε έγγραφο οικονομικής φύσεως και
εισηγείται την λήψη μέτρων οικονομικού περιεχομένου. Συντάσσει τον
προϋπολογισμό και απολογισμό του οικονομικού έτους και τους
υποβάλλει στο Διοικητικό συμβούλιο ένα μήνα πριν από την Τακτική
Συνέλευσης. Επίσης υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο την ταμιακή
κατάσταση, ή άλλα στοιχεία, όταν του ζητηθούν. Καταθέτει σε Τραπεζικό ή
άλλο Οργανισμό της εγκρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου τα χρήματα
του Ταμείου, και αναλαμβάνει από αυτά μόνο με τις υπογραφές του
Προέδρου και του ίδιου, από κοινού. Κρατά στα χέρια του ποσό χρημάτων
για την αντιμετώπιση των τρεχουσών δαπανών, όχι μεγαλύτερο των 2/12
του τακτικού ετήσιου προϋπολογισμού εξόδων, που μπορεί ν΄ αυξομειωθεί
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τηρεί τα λογιστικά βιβλία και
είναι ο μόνος υπεύθυνος για την φύλαξή των, όπως και των
δικαιολογητικών των δαπανών και των εσόδων. Είμαι υπεύθυνος για κάθε
πληρωμή που δεν γίνεται κανονικώς, όπως και για κάθε απώλεια
χρημάτων που κρατά στα χέρια του. Τον Ταμία κωλυόμενο αναπληρώνει
ένας από τους Συμβούλους, που υποδεικνύεται από αυτόν και διορίζεται
μετά από ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρο 19.
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Ο Έφορος
Εκδηλώσεων
είναι υπεύθυνος για την εποπτεία
και
διοργάνωση εκδηλώσεων του Συλλόγου, που θα αποφασίζει το Διοικητικό
Συμβούλιο, (για τις οποίες θα σχηματίζεται ομάδα εργασίας από μέλη του
Συλλόγου) αλλά και για την επικοινωνία με τα ΜΜΕ και τους διαφόρους
Φορείς. Επίσης , με την συνδρομή του Συμβούλου φροντίζει για την
τήρηση αρχείων, την συλλογή δημοσιευμάτων, οπτικοποιημένου υλικού,
φωτογραφιών, συγκέντρωση, συντήρηση και καταγραφή του υλικού και
των παγίων στοιχείων του Συλλόγου.
Άρθρο 20.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά μία ή δύο φορές τον μήνα
και έκτακτα συγκαλείται από τον Πρόεδρο, για να πάρει αποφάσεις πάνω
σε κάθε ζήτημα που αφορά στο Σύλλογο. Βρίσκεται σε απαρτία όταν
παρίστανται πέντε τουλάχιστον μέλη, και οι αποφάσεις λαμβάνονται με
πλειοψηφία των παρόντων, σε ισοψηφία όμως υπερισχύει η ψήφος του
Προέδρου. Κατά τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο δεν
συγκροτούνται τακτικές συνεδριάσεις.
Άρθρο 21.
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζουνε σε πέντε (5) κατά
σειρά τακτικές συνεδριάσεις θεωρούνται αυτοδικαίως παραιτηθέντα, εκτός
εάν υποβάλουν έγγραφη δικαιολογία, που θα κριθεί αρκετή από το
Διοικητικό Συμβούλιο, το αργότερο εντός 15ημέρου από την τέλεση της
τελευταίας συνεδρίασης. Σε κάθε άλλη περίπτωση η παραίτηση
υποβάλλεται εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου την
αποδοχή υπόκειται. Οι κενούμενες θέσεις συμπληρώνονται από τα
αναπληρωματικά μέλη, με την σειρά της επιτυχίας τους και με τους όρους
του άρθρου 13 παράγραφος 2 του παρόντος. Αν η θέση που κενώθηκε
ανήκε σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου πλην του Συμβούλου, τότε,
κατά την πρώτη συνεδρίαση η θέση αναπληρώνεται με την υποβολή
υποψηφιοτήτων από τα μέλη και φανερή ψηφοφορία, μέχρι να
συμπληρωθούν όλες οι θέσεις, οπότε τότε και μόνον το Διοικητικό
Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
Άρθρο 22.
1.Η Γενική Συνέλευση που αποτελείται από τα Μέλη του Συλλόγου είναι
το ανώτατο όργανό του που αποφασίζει για κάθε θέμα έχει την
αποκλειστική αρμοδιότητα για να:
α) Εγκρίνει τον απολογισμό, τον προϋπολογισμό και την έκθεση
πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου,
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β) Απαλλάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη,
γ) Εκλέγει τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της
Εξελεγκτικής Επιτροπής,
δ) Τροποποιεί το καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό
ε) Εγκρίνει αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν
λήψη δανείων και αγορά ακινήτου για λογαριασμό του Συλλόγου
και
στ) Λαμβάνει απόφαση για την διάλυση του Συλλόγου.
2.Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μία φορά το χρόνο, μέσα στους
μήνες Ιανουάριο ή Φεβρουάριο, και έκτακτα όταν αποφασίσει γι’ αυτό το
Διοικητικό Συμβούλιο ή ζητηθεί η σύγκλησή της από το ένα εικοστό
(1/20) τουλάχιστο των ταμιακώς τακτοποιημένων μελών του Συλλόγου,
μετά από έγγραφη αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, που θα
καθορίζει και τα για συζήτηση θέματα.
3.Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού
Συμβουλίου με έγγραφη πρόσκληση που καθορίζει
α) τον τόπο, την ημέρα και ώρα Συνελεύσεως,
β) τα θέματα για συζήτηση και
γ) την απαιτούμενη απαρτία και την επαναληπτική Συνέλευση αν
δεν υπάρξει απαρτία.
Η πρόσκληση αναρτιέται πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες στα Γραφεία
του Συλλόγου και στο σχολικό συγκρότημα του Πειραματικού Σχολείου
Πανεπιστημίου Πατρών.
4.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη
πλειοψηφία των παρισταμένων ταμιακώς τακτοποιημένων Τακτικών μελών,
εκτός εάν με υποχρεωτική διάταξη Νόμου, ή τούτου του Καταστατικού,
ορίζεται διαφορετικά. Η ψηφοφορία για την εκλογή του Διοικητικού
Συμβουλίου είναι πάντοτε μυστική. Για την εκλογή Εξελεγκτικής
Επιτροπής, όπως και για κάθε άλλο θέμα, η ψηφοφορία μπορεί να είναι
μυστική ή με ανάταση του χεριού.
5.Όταν συγκεντρωθεί η Γενική Συνέλευση, με τη φροντίδα του Προέδρου ή
άλλου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή και οποιουδήποτε Συνέδρου,
εκλέγονται ένας Πρόεδρος, που διευθύνει την συζήτηση και ένας
Γραμματέας, που κρατά τα πρακτικά και που μπορεί να προέρχονται και
από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων της
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ημερήσιας διατάξεως.
Άρθρο 23.
1.Κάθε τριετία η Τακτική Γενική Συνέλευση αφού εξαντλήσει τα θέματα
της ημερήσιας διατάξεως, εκλέγει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και την
Εξελεγκτική Επιτροπή.
2.Πριν τις αρχαιρεσίες η Γενική Συνέλευση εκλέγει τριμελή Εφορευτική
Επιτροπή και μετά καταρτίζεται και ανακοινώνεται ο Πίνακας των
υποψηφίων του Διοικητικού Συμβουλίου, που πρέπει να αποτελείται από
επτά (7) τουλάχιστον τακτικά μέλη του Συλλόγου. Κατά του Πίνακα
επιτρέπονται ενστάσεις, για τις οποίες αποφασίζει αμέσως η Γενική
Συνέλευση. Ταυτόχρονα καταρτίζεται και ανακοινώνεται ο πίνακας των
υποψηφίων της εξελεγκτικής Επιτροπής με τρεις τουλάχιστον
υποψηφίους. Ακολουθεί η ψηφοφορία για την εκλογή επτά (7) τακτικών
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των τριών (3) της Εξελεγκτικής
Επιτροπής.
3.Οι αρχαιρεσίες του Διοικητικού Συμβουλίου γίνονται με ψηφοδέλτια στα
οποία οι εκλογείς θέτουν από ένα σταυρό πλάι στο όνομα του υποψηφίου
που επιθυμούν, δεν μπορούν δε να επιλέξουν περισσότερους από δέκα
τέσσερις (14) συνολικά υποψήφιους. Για την εκλογή των μελών της
Εξελεγκτικής Επιτροπής δεν μπορούν να επιλέξουν περισσότερους από έξι
(6) υποψήφιους. Το ψηφοδέλτιο ρίχνεται στην κάλπη αφού προηγουμένως,
με την φροντίδα της Εφορευτικής Επιτροπής, ο ψηφοφόρος σημειωθεί
στον κατάλογο αυτών που ψήφισαν. Επιτρέπεται και τοποθέτηση λευκού
ψηφοδελτίου, ψηφοδέλτιο δε που δεν έχει σημείωση σταυρού δίπλα σε
κανένα όνομα υποψηφίου, κρίνεται ως λευκό. Το ψηφοδέλτιο είναι κοινό
και ενιαίο και για τις δύο ψηφοφορίες. Δύναται να σημειώνεται δίπλα στο
όνομα του υποψηφίου , η χρονιά της τάξης αποφοίτησής του (ή η
θεωρητική χρονιά αποφοίτησης εάν αποφοίτησε σε άλλο εκπαιδευτικό
ίδρυμα).
4.Αφού ψηφίσει και ο τελευταίος απ’ όσους εκλογείς ήρθαν, πάντως όμως
όχι πριν περάσουν δύο (2) ώρες από την ώρα που έχει ορισθεί για την
έναρξη της Γενικής Συνελεύσεως – η εκλογή θεωρείται τελειωμένη και η
Εφορευτική Επιτροπή κάνει την καταμέτρηση και τη διαλογή των έγκυρων
ψηφοδελτίων. Τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται οι
επτά (7) πρώτοι σε σειρά επιτυχία υποψήφιοι και οι επτά (7) επόμενοι
θεωρούνται αναπληρωματικά μέλη. Τακτικά μέλη της Εξελεγκτικής
Επιτροπής εκλέγονται οι τρεις (3) πρώτοι σε σειρά επιτυχία υποψήφιοι και
οι τρεις (3) επόμενοι θεωρούνται αναπληρωματικά μέλη. Σε ισοψηφία
γίνεται κλήρωση.
5.Μετά το τέλος της διαλογής η Εφορευτική Επιτροπή γράφει και
υπογράφει το Πρακτικό της ψηφοφορίας και ανακηρύσσει όσους
10

Καταστατικό Συλλόγου Αποφοίτων Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Πατρών

εξελέγησαν.
6.Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν μόνον αμέσως και εγγράφως προς
την Εφορευτική Επιτροπή.
7. Τα παραπάνω οριζόμενα σχετικά με τις ενστάσεις, την ισοψηφία, τα
πρακτικά της Εφορευτικής Επιτροπής και την ανακήρυξη όσων
εκλέγονται, εφαρμόζονται ανάλογα τόσο για την εκλογή Διοικητικού
Συμβουλίου όσο και για την εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής .
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ - ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ - ΕΛΕΓΧΟΣ
Άρθρο 24.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να κάνει Επιτροπές ή ν’ αναθέτει σε
Μέλη του Συλλόγου την εκτέλεση των αποφάσεών του, ή γενικά την
ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του Συλλόγου, καθορίζοντας και τις
αρμοδιότητες, τα δικαιώματα και την χρονική διάρκεια.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης με Εσωτερικό Κανονισμό –
εγκρινόμενο από τη Γενική Συνέλευση – να ρυθμίσει λεπτομερέστερα την
εσωτερική λειτουργία του Συλλόγου.
Άρθρο 25.
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλονται από το Διοικητικό
Συμβούλιο για συζήτηση και έγκριση :
α) ο απολογισμός της περασμένης διαχειριστικής περιόδου,
β) ο προϋπολογισμός της νέας διαχειριστικής περιόδου και
γ) η έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.
Μετά διαβάζεται η έκθεση της εξελεγκτικής Επιτροπής – εφ’ όσον υπάρχει
– και γίνεται συζήτηση και ψηφοφορία στα πιο πάνω και στα λοιπά θέματα
της ημερήσιας διατάξεως.
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Άρθρο 26.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή που εκλέγεται με θητεία τριών (3) ετών και που
συγκροτείται μέσα σε δέκα πέντε (15) μέρες από την εκλογή της, σε Σώμα
από ένα Πρόεδρο και δύο μέλη, μπορεί να ελέγχει τα λογιστικά βιβλία και
την διαχειριστική κατάσταση του Συλλόγου, να ζητά και να λαμβάνει
γνώση, της λογοδοσίας, των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και
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των σχετικών δικαιολογητικών που ελέγχει και συντάσσει την έκθεσή της.
Ο χρόνος λειτουργίας της είναι ακριβώς ο ίδιος με αυτήν του εκάστοτε
εκλεγμένου Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε περίπτωση ταμιακής ή διαχειριστικής ανωμαλίας η Επιτροπή έχει
δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού
Συμβουλίου την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως. Εφ’ όσον ο
Πρόεδρος μέσα σε δέκα (10) μέρες δεν εισακούσει την αίτηση αυτή,
δικαιούται η Επιτροπή να συγκαλέσει η ίδια Γενική Συνέλευση,
τηρουμένων, κατά τα λοιπά, όσων ορίζονται στο άρθρο 26, παράγραφος 3,
αυτού του καταστατικού.
ΔΙΑΛΥΣΗ
Άρθρο 27.
Ο Σύλλογος διαλύεται στις περιπτώσεις που προβλέπει ο Νόμος. Για να
ληφθεί απόφαση για τη διάλυση του Συλλόγου, όπως και για την
τροποποίηση του Καταστατικού του, χρειάζεται η παρουσία των μισών
(1/2) τουλάχιστον των ταμιακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών του και
πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων. Η ίδια αυξημένη
πλειοψηφία χρειάζεται για την εγκυρότητα της απόφασης της Γενικής
Συνέλευσης στην περίπτωση έγκρισης αποφάσεως του Διοικητικού
Συμβουλίου για λήψη δανείου ή αγοράς ακινήτου για τις ανάγκες του
Συλλόγου. Σε περίπτωση διαλύσεως του Συλλόγου η περιουσία του
διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.
Άρθρο 28.
Το παρόν καταστατικό συζητήθηκε, εγκρίθηκε και ψηφίσθηκε στη Γενική
Συνέλευση των ιδρυτών της 24ης Μαϊου 2009 που έλαβε χώρα στο κτήριο
που αρχικώς στεγαζόταν το Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Πατρών,
επί της οδού Μανιακίου των Πατρών και υπογράφεται από τους Ιδρυτές ως
ακολούθως:
1. Ευγενία – Γεωργία Στεφάνου ……………………………………..
2. Παναγιώτης Χατζηαντωνίου ……………………………………..
3. Πέτρος Ψωμάς ……………………………………………………
4. Φώτιος Λουριδάς

……………………………………………….

5. Αναστάσιος Παπαδόπουλος ………………………………………
6. Αθανάσιος (Θάνος) Δούρος ……………………………………….
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7. Όθωνας Ρούσσος …………………………………………………….

………………………………………………….
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