ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
Σας γνωρίζουμε ότι, κατά τη Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου μας στις 27
Ιανουαρίου 2019, θα προτείνουμε την τροποποίηση ωρισμένων διατάξεων του
καταστατικού μας, οι οποίες είναι οι εξής:
ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1 ο
Η παρ. α΄ του άρθρου 1 που ήταν:
Συνιστάται Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Αποφοίτων Β΄ Γυμνασίου Αρρένων
Αθηνών».
ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ:
α.
Συνιστάται πολιτιστικό Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Αποφοίτων Β΄
Γυμνασίου Αρρένων Αθηνών».
ΑΡΘΡΟ 2 ο
Η παρ. β΄ που ήταν:
Η διάσωση και συντήρηση του αρχείου του Β΄ Γυμνασίου Αρρένων Αθηνών
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ως εξής:
β.
Η διάσωση και συντήρηση του αρχείου του Β΄ Γυμνασίου Αρρ ένων Αθηνών και η
δημιουργία διαφόρων μορφών επετηρίδων των μελών του Συλλόγου μας.
ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ δε παρ. γ΄, δ΄, ε΄, ζ΄ με το εξής περιεχόμενο:
γ.
Η διατήρηση της φυσιογνωμίας των κτιρίων που έχουν στεγάσει κατά καιρού ς
το Β΄ Γυμνάσιο Αρρένων Αθηνών ως και άλλων ιστορικών κτιρίων ή χώρων με
παρεμβάσεις, υπομνήματα, ενημερωτικές συγκεντρώσεις κλπ.
δ.
Η πνευματική, πολιτιστική και ηθική εξύψωση των μελών μας και γενικά η
λήψη κάθε μέτρου που θα αποβλέπει στην αναγνώριση και προστασία των
δικαιωμάτων τους.
ε.
Η ενεργός συμμετοχή του Συλλόγου, με όποιο μέσο και τρόπο κριθεί
αναγκαίο, στην κοινωνική, πολιτιστική, πνευματική, μορφωτική, αθλητική και
καλλιτεχνική ζωή της πόλης των Αθηνών και ευρύτερα της χώρας, με τη
διοργάνωση πολιτιστικών και εν γένει καλλιτεχνικών και αθλητικών εκδηλώσεων,
συζητήσεων, διαλέξεων, εκθέσεων σχετικών με τα γράμματα και τις τέχνες.
στ. Η συνδιοργάνωση, συμμετοχή ή υποστήριξη πολιτιστικών και εν γένει
καλλιτεχνικών και αθλητικών εκδηλώσεων μεμονωμένων μελών μας αλλά και
διαφόρων φορέων και ανάλογων Σωματείων Αποφοίτων Σχολείων της πόλης μας,
που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς του Συλλόγου μας,
καθώς και η συμμετοχή του Συλλόγου μας, σε Ενώσεις Σωματείων Αποφοίτων
Σχολείων της πόλης μας, μετά από απόφαση του Δ.Σ.
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ζ. Η διοργάνωση και προγραμματισμός επισκέψεων και εκδρομών σε χώρους
πολιτιστικού, ιστορικού ή θρησκευτικού ενδιαφέροντος κλπ.
ΑΡΘΡΟ 3 ο
Η παρ. α΄ που ήταν:
Εκδίδοντας ενημερωτικό έντυπο
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ως εξής:
α.
Εκδίδοντας ενημερωτικά έντυπα, δελτία τύπου, εφημερίδα (έντυπη ή
ηλεκτρονική), ετήσιο ημερολόγιο, ως και οτιδήποτε άλλο κατάλληλο για την
προβολή του σκοπού του Συλλόγου.
ΑΡΘΡΟ 4 ο
Μέλη
Α. Το εδάφιο 1 που ήταν:
Τακτικά: Αυτά είναι όσοι φοίτησαν στο Β΄ Γυμνάσιο Αρρένων Αθηνών.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ως εξής:
1.
Τακτικά: Αυτά είναι όσοι φοίτησαν στο Β΄ Γυμνάσιο Αρρένων Αθηνών, στο Β΄
Λύκειο Αρρένων Αθηνών, στο 2 ο Γυμνάσιο και Λύκειο Αθηνών, στο 2 ο ΓΕΛ Αθηνών
Θεόδωρος Αγγελόπουλος και γενικά, σε κάθε Γυμνάσιο ή Λύκειο που διαδέχθηκε
το Β΄ Γυμνάσιο Αρρένων Αθηνών και με όσους τίτλους εμφανίστηκε ή θα
εμφανιστεί στο μέλλον. Τέλος τακτικά μέλη θεωρούνται και οι απόφοιτοι των
εσπερινών Γυμνασίων ή Λυκείων που συστεγάστηκαν με το Β΄ Γυμνάσιο Αρρένων
Αθηνών και των Γυμνασίων ή Λυκείων που το διαδέχθηκαν.
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 που ήταν:
Επίτιμα: Αυτά είναι τα πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στο
Σωματείο, στην Πολιτεία, στην Κοινωνία.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ως εξής:
2.
Επίτιμα: Αυτά είναι τα πρόσωπα (απόφοιτοι) που έχουν προσφέρει εξαιρετικές
υπηρεσίες στο Σωματείο, στην Πολιτεία, στην Κοινωνία και, όσοι κατά καιρούς, έχουν
διδάξει στα προαναφερόμενα σχολεία, πάντα μετά από πρόταση του Δ.Σ. και
έγκριση από την επόμενη Γ.Σ. (τακτική ή έκτακτη).
Επίτιμος Πρόεδρος: Μπορεί να γίνει απόφοιτος του σχολείου μα ς, μετά από
πρόταση του Δ.Σ. και έγκριση από την επόμενη Γ.Σ. (τακτική ή έκτακτη). Ο τίτλος
αυτός απονέμεται και ακολουθεί τον τιμηθέντα καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του.
ΑΡΘΡΟ 9 ο
Η παρ. α΄ του άρθρου 9 που είναι:
Οι τακτικές ετήσιες συνδρομές των μελών και η δαπάνη εγγραφής τους.
ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ως εξής:
α.
Οι ετήσιες συνδρομές των μελών και το ποσό της εγγραφής που ορίζεται σε
είκοσι (20) ευρώ.
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ΑΡΘΡΟ 11 ο
Η παρ. ε΄ που ήταν:
Τα τακτικά μέλη καλούνται στη Γενική Συνέλευση με ατομικές προσκλήσεις που
υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου
δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ως εξής:
ε.
Τα μέλη του Συλλόγου καλούνται στη Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό
Συμβούλιο, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση, με οποιοδήποτε
πρόσφορο μέσο, έντυπο ή ηλεκτρονικό. Με τον ίδιο τρόπο καλούνται και τα
επίτιμα.
Το εδάφιο β΄ της παρ. ε΄ που ήταν:
Τα έκτακτα και επίτιμα μέλη καλούνται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.
ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ.
ΑΡΘΡΟ 12 ο
Α. Η δεύτερη και τρίτη παράγραφος του εδαφίου Β΄ που ήταν:
Εάν κατά την πρώτη Συνέλευση δεν σχηματισθεί απαρτία, συγκαλείται νέα Επαναληπτική
με τα ίδια απολύτως θέματα μετά από επτά (7) τουλάχιστον ημέρες και βρίσκεται σε
απαρτία εάν παρίστανται τα δύο πέμπτα (2/5) των μελών.
Εάν και κατά την δεύτερη Συνέλευση δεν σχηματισθεί απαρτία, συγκαλείται νέα
Συνέλευση που συνεδριάζει σε πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον και βρίσκεται σε απαρτία
εάν παραστούν δέκα (10) μέλη.
ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ και στη θέση τους τίθεται:
Εάν κατά την πρώτη Συνέλευση δεν σχηματισθεί απαρτία, συγκαλείται νέα
επαναληπτική με τα ίδια ακριβώς θέματα, εντός επτά (7) ημερών και, βρίσκεται σε
απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων μελών.
Β. Από την παρ. δ διαγράφονται οι λέξεις: σε έγκριση λογοδοσίας.
ΑΡΘΡΟ 14 ο
Η παρ. θ΄ του άρθρου αυτού που ήταν:
Για κάθε συνεδρίαση τα μέλη ειδοποιούνται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα με
έγγραφες προσκλήσεις και αναφέρουν και τα θέματα ημερήσιας διάταξης.
Αναδιατυπώνεται ως εξής:
θ.
Τα μέλη του Δ.Σ. ειδοποιούνται για κάθε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση
τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες νωρίτερα με κάθε πρόσφορο μέσο,
συμπεριλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού. Στην πρόσκληση αναφέρονται και τα
θέματα ημερήσιας διάταξης.
Η παρ. ιγ του άρθρου 14 που ήταν:
Σε περίπτωση που παραιτηθούν έξη (6) από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με
τους αναπληρωματικούς, την Διοίκηση του Σωματείου αναλαμβάνει Προσωρινή
Διοικούσα Επιτροπής και διενεργούνται αρχαιρεσίες.
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ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ και αποτυπώνεται ως εξής:
ιγ. Σε περίπτωση που παραιτηθούν, εκπέσουν, διαγραφούν κλπ. έως τρία (3)
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα εναπομένοντα και στην περίπτωση που δεν
υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη, ορίζουν άλλα στη θέση τους από τα μέλη του
σωματείου. Σε περίπτωση που παραιτηθούν περισσότερα, δι ορίζεται προσωρινή
διοίκηση και προκηρύσσονται εκλογές.
ΑΡΘΡΟ 15 ο
Η παρ. ιβ΄ του άρθρου 15 που ήταν:
Καθορίζει το ύψος και το δικαίωμα εγγραφής των μελών του Σωματείου καθώς και τις
έκτακτες εισφορές και γενικά αναπροσαρμόζει τα χρηματικά ποσά που αναφέρον ται στο
Καταστατικό σε νέα δεδομένα, με πλειοψηφία πέντε εβδόμων (5/7) και σε περίπτωση
που σε δύο (2) αλλεπάλληλες συνεδριάσεις δεν πετύχει την πλειοψηφία αυτήν το θέμα
παραπέμπεται στην Γενική Συνέλευση των μελών.
ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ και αποτυπώνεται ως εξής:
ιβ. Καθορίζει το ύψος της εγγραφής, της ετήσιας συνδρομής, ως και το ύψος
τυχόν έκτακτης εισφοράς ή άλλο που αναφέρεται στο καταστατικό με πλειοψηφία
των μελών του Δ.Σ. Αν δεν υπάρξει απόφαση το θέμα παραπέμπεται στην επόμενη
Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
ΑΡΘΡΟ 19 ο
Από την παράγραφο β΄ καταργείται η λέξη «βαρύ».
ΑΡΘΡΟ 29 ο
Το άρθρο 29 που ήταν:
Προσωρινή Διάταξη
Η οικονομική επιβάρυνση των μελών του Συλλόγου μέχρι που να ληφθεί διαφορετική
απόφαση καθορίζεται ως εξής:
α.
Δικαίωμα εγγραφής στο Σωματείο των τακτικών μελών ποσό «20» ευρώ.
β.
Ετήσια συνδρομή τακτικών μελών ποσό «30» ευρώ.
ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ
ΑΡΘΡΟ 30 ο
Το κείμενο του άρθρου 30 που ήταν:
Το καταστατικό αυτό αποτελείται από τριάντα (30) άρθρα εγκρίνεται σήμερα και
υπογράφεται.
ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ και αντικαθίσταται ως εξής, αριθμείται δε είκοσι εννέα (29):
Το καταστατικό αυτό που αποτελείται από είκοσι εννέα (29) άρθρα εγκρίθηκε σήμερα
από τη Τακτική Γενική Συνέλευση της 27-1-2019 και θα ισχύσει από την καταχώρησή του
στα βιβλία σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.

Αθήνα 27-1-2019
Ο Γραμματέας της Γ.Σ.

