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Προτεινόμενες Τροποποιήσεις Καταστατικού 

ΣΑΑΚ Ανατόλια 

 

Άρθρο 2ο  

Προστίθεται στο άρθρο 2 νέα παράγραφος ως εξής :  

Για την επίτευξη των σκοπών του, ο σύλλογος δύναται με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του, να ασκεί δραστηριότητες, όπως ενδεικτικά η 

διάθεση αναμνηστικών ειδών ή ειδών ένδυσης και αξεσουάρ που φέρουν τα 

σήματα του Αμερικανικού Κολλεγίου ΑΝΑΤΟΛΙΑ ή του συλλόγου, η διάθεση 

προς τους μαθητές του Αμερικάνικου Κολλεγίου ΑΝΑΤΟΛΙΑ ελληνικών ή 

ξενόγλωσσων σχολικών βιβλίων και συγγραμάτων, η διοργάνωση αθλητικών 

ακαδημιών και αθλητικών, καλλιτεχνικών και εν γένει ψυχαγωγικών 

εκδηλώσεων.  

 
Για την επίτευξη των σκοπών του συλλόγου και την εξυπηρέτηση των μελών 

του, το Δ.Σ. μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή παραρτήματα του Συλλόγου 

εντός ή εκτός Ελλάδος.  

 

ΜΕΛΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ  

Άρθρο 3ο  

 
Τροποποιείται το άρθρο 3 παρ. β 2ο εδάφιο ως εξής: Ο αριθμός τους δεν 

μπορεί να υπερβαίνει το ¼ των τακτικών μελών. 

Τροποποιείται το άρθρο 3, ώστε να προστεθεί η κατηγορία των εκτάκτων 

μελών: 

ε) Σαν έκτακτα μέλη γίνονται δεκτά, με διάρκεια ενός δωδεκαμήνου, πρόσωπα 

που καταβάλουν ειδική συνδρομή για συμμετοχή στις δραστηριότητες του 

συλλόγου. Η ιδιότητα των μελών αυτών παύει αυτοδικαίως με τη λήξη του 
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δωδεκαμήνου, εκτός κι εάν συνεχίσουν να καταβάλουν τη συνδρομή αυτή, 

οπότε ανανεώνεται για ένα δωδεκάμηνο. 

 

Άρθρο 5ο 

 
Τροποποιείται το άρθρο 5 παρ. 1 ως εξής : Το  δικαίωμα να εκλέγουν έχουν 

όλα τα τακτικά μέλη που είναι παρόντα στην γενική συνέλευση. Το δικαίωμα 

να εκλέγονται  έχουν μόνο τα τακτικά μέλη, έστω και απόντα από την γενική 

συνέλευση.     

Άρθρο 6ο 
 

Τροποποιείται το άρθρο 6 παρ. 3 ως εξής: Τα μέλη που διαγράφονται γι 

αυτόν τον λόγο μπορούν να επανεγγραφούν με  απόφαση του Δ.Σ. που θα 

καθορίζει και το κόστος επανεγγραφής. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται εντός 

τριών μηνών από την έναρξη της θητείας του εκάστοτε Δ.Σ. και παραμένει 

αμετάβλητη μέχρι τη λήξη της.  

Άρθρο 9ο 

Όσοι συνεισφέρουν στον Σύλλογο εφάπαξ χρηματικό ποσό άνω των 

τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€), (ΤΟ ΠΟΣΟ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΕΙ) ονομάζονται 

ευεργέτες και όσοι συνεισφέρουν εφάπαξ χρηματικό ποσό από  χίλια 

πεντακόσια ευρώ (1.500,00€) (ΤΟ ΠΟΣΟ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΕΙ) μέχρι τρεις 

χιλιάδες ευρώ (3.000,00€)(ΤΟ ΠΟΣΟ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΕΙ), ονομάζονται  

δωρητές του συλλόγου, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου που λαμβάνεται κατά την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. 

Τα ποσά αυτά μπορεί να αναπροσαρμόζονται με απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης. 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 

Άρθρο 10ο 

 Προστίθεται στο άρθρο 10 η εξής πρόταση:  
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Τα Αριστίνδην μέλη ανακοινώνονται από τον υποψήφιο Πρόεδρο στη Γενική 

Συνέλευση, μαζί με τα υποψήφια μέλη. 

Διαγράφεται από το άρθρο 10, παρ. 3 η πρόταση (σχετικά με τα αριστίνδην 

μέλη): ‘…διορίζονται με πρόταση του Προέδρου από το Διοικητικό Συμβούλιο, 

κατά την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών του’. 

 

Άρθρο 11ο 

Τροποποιείται το άρθρο 11, παρ. 2 ως εξής: 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ένα μήνα πριν τις εκλογές καταρτίζει επιτροπή 

εκλογών, η οποία αποτελείται από τρία μέλη που ανήκουν στο Διοικητικό 

Συμβούλιο.  

 

Άρθρο 12ο 
 

Το άρθρο 12. Παρ. 1 τροποποιείται ως εξής : Το Διοικητικό Συμβούλιο 

συνέρχεται ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, στην οποία 

περιλαμβάνονται άπαντα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και η οποία 

αποστέλλεται σε όλα τα μέλη του,  με επιστολή είτε με τηλεομοιοτυπία, είτε 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,  είτε με γραπτό μήνυμα (sms), στα στοιχεία 

επικοινωνίας που έχουν δηλώσει, υποχρεωτικά μία φορά το δεκαπενθήμερο 

….. 

  

Προστίθεται στο άρθρο 12 νέα παράγραφος ως εξής : 
To Δ.Σ. μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη.  

 

Άρθρο 13ο 

 
Στο άρθρο 13 προστίθενται στο τέλος τα εξής : Το Δ.Σ. δεν μπορεί να 

αποφασίζει για την διάθεση του ειδικού αποθεματικού του συλλόγου, χωρίς 
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την σύμφωνη γνώμη του Εποπτικού Συμβουλίου, η οποία θα λαμβάνεται με 

την πλειοψηφία 4/5 των μελών του.  

 

 

 

Άρθρο 17ο 

 
Προστίθεται στο άρθρο 17 παρ.4 η εξής πρόταση : H οικονομική χρήση του 

συλλόγου είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει στις αρχίζει 1 Ιανουαρίου και 

κλείνει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Άρθρο 19ο 

Τροποποιείται το άρθρο 19 παρ. 1 εδάφιο 1 ως εξής : Tα μέλη του 

Συλλόγου συγκαλούνται σε τακτική γενική συνέλευση μία φορά το χρόνο, κατά 

τον μήνα Μάρτιο. 
 

Εδάφιο β’ Β ως εξής : Η πρόσκληση για την γενική συνέλευση αποστέλλεται 

με έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, στην οποία περιλαμβάνονται 

άπαντα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και η οποία αποστέλλεται σε όλα 

τα μέλη του, με κάθε πρόσφορο μέσο, με επιστολή εφόσον το έχουν ζητήσει  

από στο Σύλλογο, είτε με τηλεομοιοτυπία, είτε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,  είτε 

με γραπτό μήνυμα (sms), στα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν δηλώσει. Η 

πρόσκληση μπορεί να ανακοινωθεί στον  ιστότοπο του Συλλόγου και στα 

μέσα κοινωνική δικτύωσης όπου ο Σύλλογος έχει παρουσία. 

 

Στο ίδιο άρθρο η παρ. 3 ως εξής: Η Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι είναι 

νόμιμα συγκροτημένη, όταν σε αυτήν παρίσταται το 1/3 του όλου αριθμού των 

μελών που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με το α 6 του 

παρόντος, δηλαδή του αριθμού των μελών που έχουν εκπληρώσει τις 

ταμειακές τους υποχρεώσεις μέχρι την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. 
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Στο ίδιο άρθρο η παρ. 5 ως εξής : Aν λόγω ελλείψεως απαρτίας ματαιωθεί και 

η δεύτερη γενική συνέλευση, τότε συγκαλείται χωρίς πρόσκληση και τρίτη, 

μέσα σε μία ώρα από την ματαίωση της δεύτερης, με τα ίδια απολύτως 

θέματα και θεωρείται νόμιμα συγκροτημένη εφόσον παρίστανται τουλάχιστον 

είκοσι μέλη. 

 

 

 

 

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Άρθρο 22ο 

Τροποποιείται το άρθρο 22 παρ. 1 ως εξής : Αμέσως μετά την κατάρτιση ή 

συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα, ο διατελέσας τελευταίος πρόεδρος του 

Συλλόγου, και σε περίπτωση που αυτός κωλύεται ή κωλυσιεργεί ο κατά 

σειρά προκάτοχός του, συγκαλεί με ατομικές προσκλήσεις συνέλευση από 

μέλη που υπήρξαν από το 1937 πρόεδροι, γενικοί γραμματείς και ταμίες στο 

Δ.Σ. Η συνέλευση των προσκληθέντων και παρόντων εκλέγει με μυστική 

ψηφοφορία Εποπτικό Συμβούλιο αποτελούμενο από πέντε μέλη και δύο 

αναπληρωματικά. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μία φορά τουλάχιστον το μήνα τακτικά, 

και η θητεία του είναι διετής. 

Διορθώνεται η παραπάνω πρόταση ως εξής:  

Το Εποπτικό Συμβούλιο συνεδριάζει μία φορά τουλάχιστον το μήνα τακτικά, 

και η θητεία του είναι διετής. [ Ποιος τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεων]? 
 

Στο άρθρο 22 προστίθενται τα εξής: Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου που 

θα συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θα ορίζονται 

από το Εποπτικό Συμβούλιο. 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
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Άρθρο 23ο 
 

Στο άρθρο 23 παρ. 1 προστίθεται: καθώς και δύο αναπληρωματικά μέλη 

Άρθρο 24ο 

 Στο άρθρο 24 αριθμός 3 διορθώνεται μέχρι 30.000 δραχμές σε   

€ 200,00 

 

 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

Άρθρο 25ο 

Τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει ύστερα από 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με παρουσία του 1/2 

τουλάχιστον των μελών που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους 

υποχρεώσεις σύμφωνα με το α 6 και με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων. 

Προστίθεται η πρόταση: Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, εφαρμόζεται 

το άρθρο 19. 

Προκειμένου όμως για τροποποίηση του σκοπού του Συλλόγου, απαιτείται η 

συναίνεση όλων των μελών, δύναται δε των απόντων να δοθεί και γραπτά. 

Αντικαθίσταται το προηγούμενο εδάφιο ως εξής: Κατά παρέκκλιση όμως των 

προβλεπομένων στο άρθρο 19, εφόσον μεταξύ των θεμάτων της γενικής 

συνέλευσης είναι η τροποποίηση του σκοπού του συλλόγου, εφόσον δεν 

επιτευχθεί απαρτία κατά την πρώτη ορισθείσα ημερομηνία σύγκλησης, 

ακολουθεί επαναληπτική γενική συνέλευση, στο χρόνο που προβλέπει το 

άρθρο 19, η οποία όμως εγκύρως συνεδριάζει εφόσον επιτευχθεί απαρτία 

τουλάχιστον του 1/3 των μελών που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους 

υποχρεώσεις σύμφωνα με τα παραπάνω και, αν δεν επιτευχθεί και αυτή η 

απαρτία, ακολουθεί δευτερη επαναληπτική γενική συνέλευση, στο χρόνο που 

προβλέπεται στο άρθρο 19, η οποία συνεδριάζει έγκυρα εφόσον παρίστανται 
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τουλάχιστον 50 μέλη. Και στις επαναληπτικές συνελεύσεις, η απόφαση 

λαμβάνεται με πλειοψηφία ¾ των παρόντων. 

Επίσης κατά παρέκκλιση του άρθρου 19 και της προηγούμενης παραγράφου, 

όταν θέμα ημερήσιας διάταξης είναι η λύση του συλλόγου, η απαιτούμενη 

απαρτία που απαιτείται για τη νόμιμη συνεδρίαση είναι ¾ των ταμειακά 

τακτοποιημένων μελών, για τις δε επαναληπτικές, πρώτη και δεύτερη, οι όροι 

απαρτίας της προηγούμενης παραγράφου διπλασιάζονται, η δε απόφαση 

λαμβάνεται ομόφωνα μεταξύ των παρόντων. 
 


