ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙ∆ΩΝ ΤΑΞΕΩΣ 1975
Ι∆ΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε∆ΡΑ
ΑΡΘΡΟ 1°
Στην Αθήνα σήµερα την 27 Ιανουαρίου 2007, ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία
«ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙ∆ΩΝ ΤΑΞΕΩΣ 1975», µε έδρα την Αθήνα και προσωρινή
διεύθυνση την οδό Θεµιστοκλέους, αριθ. 23-25.
ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 2°
1.

Σκοπός του Συνδέσµου είναι:

α.
Η διατήρηση, σύσφιξη και βελτίωση των συναδελφικών σχέσεων
των µελών του Συνδέσµου, όπως αυτές γεννήθηκαν και σφυρηλατήθηκαν κατά την
τετραετή φοίτησή τους στη Σχολή, αλλά και τη πολυετή υπηρεσία τους στον Ελληνικό
Στρατό.
β.
Η διατήρηση επικοινωνίας και άρρηκτων δεσµών των µελών του
Συνδέσµου µε τους εν ενεργεία συµµαθητές τους.
γ.
Η ανάπτυξη και προώθηση φιλικών, ψυχαγωγικών, κοινωνικών
και µορφωτικών σχέσεων µεταξύ των µελών του Συνδέσµου.
δ.
Η παροχή ηθικής και κοινωνικής αρωγής και συµπαραστάσεως
σε κάθε µέλος που έχει ανάγκη, στα πλαίσια της αντοχής των υπολοίπων µελών.
ε.
Την ενηµέρωση όλων των µελών για όλα τα θέµατα που αφορούν
τα λοιπά µέλη, όπως κοινωνικά θέµατα, κ.λ.π.
στ.
Η παροχή ηθικών αµοιβών σε συµµαθητές ή και τα µέλη των
οικογενειών τους για διακεκριµένες πράξεις και επιτυχίες τους.
ζ.
Η ενεργός συµµετοχή του Συνδέσµου και των µελών του στις
δραστηριότητες της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωµατικών Στρατού (ΕΑΑΣ), και η
καθοριστική συµβολή στην υποβοήθηση εκπληρώσεως των σκοπών της.
2.
Προς επίτευξη του σκοπού του Συνδέσµου, θα χρησιµοποιούνται,
ενδεικτικά, µέσα ή εκδηλώσεις, όπως παρακάτω:
α.

Συγκεντρώσεις στην Αθήνα ή αλλού.

β.
Συνεστιάσεις, εκδροµές και άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις, οι
οποίες θα οργανώνονται από το Σύνδεσµο.
γ.
Έκδοση εντύπου (ων) περιοδικά, για την παρουσίαση των
απόψεων του Συνδέσµου, την ενηµέρωση των µελών του επί των δραστηριοτήτων του
Συνδέσµου.
δ.
Επαφή µε την ΕΑΑΣ, τους Συνδέσµους Αποστράτων
Αξιωµατικών Όπλων και Σωµάτων, καθώς και τους Συνδέσµους άλλων τάξεων.
3.

Ο Σύνδεσµος, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, απέχει από κάθε
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ανάµειξη σε ζητήµατα πολιτικής φύσεως.
ΜΕΛΗ
ΑΡΘΡΟ 3°
1.
Ο Σύνδεσµος αποτελείται από τακτικά και µη τακτικά µέλη. Για να
γίνει κάποιος τακτικό µέλος του Συνδέσµου πρέπει να έχει ορκισθεί µαζί µε την τάξη
µας, είτε ως πρωτοετής την 21η ∆εκεµβρίου 1971, είτε ως Ανθυπολοχαγός την 26η
Ιουλίου 1975. Οι σύζυγοι ή το µεγαλύτερο τέκνο των συµµαθητών της τάξεως της
ΣΣΕ 1975, που έχουν αποβιώσει, καθίστανται αυτοδικαίως µη τακτικά µέλη του
Συνδέσµου, τιµής ένεκεν, χωρίς υποχρέωση καταβολής του αντιτίµου εγγραφής ή
ετήσιας συνδροµής. Μη τακτικά µέλη µπορούν να είναι µέλη των οικογενειών των
τακτικών µελών µετά από έγγραφη πρόταση δύο τουλάχιστον τακτικών µελών και
έγκριση της προτάσεως από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Το δικαίωµα του εκλέγειν και
εκλέγεσθαι ανήκει µόνον στα τακτικά µέλη.
2.
Μέλη τα οποία ήθελαν προβεί σε ενέργειες που αντίκεινται προς τους
σκοπούς του Συνδέσµου, ήθελαν επιδείξει διαγωγή ανάρµοστη προς την ιδιότητα τους
σαν µέλη, διαγράφονται του Συνδέσµου, µετά από απόφαση της Γενικής
Συνελεύσεως, που θα ληφθεί κατά πλειοψηφία.
3.
Κάθε πρόταση για διαγραφή µέλους πρέπει να υπογράφεται από πέντε
(5) τουλάχιστον ταµειακά εντάξει τακτικά µέλη και να περιέρχεται στη Γενική
Γραµµατεία του Συνδέσµου για την εισαγωγή στην πρώτη Τακτική ή έκτακτη
συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως για λήψη αποφάσεως.
4.
Ένα µέλος µπορεί µε έγγραφη αίτηση του να αποχωρεί του
αφού καταβάλλει την εισφορά του τρέχοντος έτους.

Συλλόγου,

5.
Κάθε µέλος τακτικό ή µη τακτικό υποχρεώνεται να καταβάλλει εφ' άπαξ
σαν δικαίωµα συνδροµή τριάντα (30) ευρώ. Τα ποσά αυτά µπορούν να
αυξοµειώνονται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
6.
Μέλη που καθυστερούν συνδροµή ενός έτους δεν είναι ταµειακά
εντάξει και αποφασίζει σχετικά το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
ΑΡΘΡΟ 4°
Εκτός από τα αναφερόµενα δικαιώµατα εγγραφής και συνδροµής στο άρθρο 2,
πόροι του Συνδέσµου λογίζονται και οι κάθε είδους επιχορηγήσεις, δωρεές,
κληρονοµιές, κάθε άλλο έσοδο νόµιµα περιεχόµενο στο Σύνδεσµο, καθώς και οι
πρόοδοι των κεφαλαίων ή της περιουσίας του.
Ο Σύνδεσµος, µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή έπειτα από πέντε (5)
τουλάχιστον ταµειακά εντάξει τακτικών του µελών, απονέµει τιµητικές διακρίσεις
σε πρόσωπα τα οποία:
α. Πρόσφεραν σοβαρή ή έξοχα σηµαντική στο Σύνδεσµο υπηρεσία για την
ευόδωση ή προώθηση των σκοπών και επιδιώξεων του.
β. Πρόσφεραν οικονοµική ή υλική ενίσχυση, υπερβαίνουσα το δεκαπλάσιο
της ετήσιας συνδροµής.
γ.
Επίτιµα µέλη ανακηρύσσονται προσωπικότητες, οι οποίες έχουν
συµβάλει στην Εκπαίδευση των συµµαθητών και τη διαµόρφωση του συναδερφικού
πνεύµατος εν γένει των µελών του Συνδέσµου.
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Οι τιµητικές αυτές διακρίσεις υλοποιούνται µε την απονοµή του τίτλου του
∆ωρητού του Συνδέσµου ή του Επιτίµου Μέλους, µε αντίστοιχη απονοµή ειδικού
∆ιπλώµατος του Συνδέσµου ή ειδικής πλακέτας, ανάλογα µε τις περιπτώσεις και
κατά την κρίση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 5°
Ο Σύνδεσµος διοικείται από πενταµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο, που εκλέγεται
σε συνέλευση µεταξύ των τακτικών µελών µε µυστική ψηφοφορία αυτών, έπειτα από
υποβολή υποψηφιότητας τουλάχιστον τρεις (3) µέρες πριν την σύγκληση της Γενικής
Συνελεύσεως.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, συνερχόµενο µετά την εκλογή του εκλέγει µε
µυστική ψηφοφορία µεταξύ των µελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον
Γενικό Γραµµατέα, τον Ειδικό Γραµµατέα και τον Ταµία.
ΑΡΘΡΟ 6°
Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ορίζεται ως διετής.
ΑΡΘΡΟ 7°
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο φροντίζει για την εκπλήρωση των σκοπών του
Συνδέσµου, διαχειρίζεται το κεφάλαιο και την περιουσία αυτού, µεριµνά για την
εκτέλεση των αποφάσεων της Συνελεύσεως, αποφασίζει για την µίσθωση ακινήτων,
έγερση αγωγής, συµβιβασµό, κατάργηση δίκης και ορισµό πληρεξουσίου.
ΑΡΘΡΟ 8°
Επιτρέπεται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο να αναθέτει σε Επιτροπές ή πρόσωπα,
µε ευθύνη του και κάτω από άµεση αυτού επίβλεψη και έλεγχο, την µελέτη θεµάτων
κάθε µορφής µέσα στα όρια του νόµου και του σκοπού του Συνδέσµου.
ΑΡΘΡΟ 9°
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει τακτικά µεν µία φορά το τρίµηνο,
έκτακτα δε µετά από πρόσκληση του Προέδρου, είτε µε την θέληση το, είτε έπειτα
από αίτηση τριών τουλάχιστον από τα µέλη του.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, εφ' όσον παρίστανται τρία
τουλάχιστον από τα µέλη του, λαµβάνει δε αποφάσεις κατά πλειοψηφία, σε ισοψηφία
υπερισχυούσης της ψήφου του Προέδρου. Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, όταν
απουσιάζει αδικαιολόγητα των συνεδριάσεων αυτού επί τρεις συνεχείς τακτικές
συνεδριάσεις, αντικαθίσταται µε άλλο αναπληρωµατικό, µε απόφαση των λοιπών
µελών.
ΑΡΘΡΟ 10°
Ο Πρόεδρος του Συνδέσµου εκπροσωπεί αυτόν ενώπιον των δικαστηρίων, κάθε
αρχής και παντός τρίτου, συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, συµβάλλεται εξ ονόµατος και για λογαριασµό του Συνδέσµου, µετά από
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, καλεί κάθε µέλος για την εκπλήρωση των
καθηκόντων και υποχρεώσεων του προς τον Σύνδεσµο, υπογράφει µε τον Γεν.
Γραµµατέα όλα τα έγγραφα και τα εντάλµατα πληρωµής, ενηµερώνει για όλα τα
ζητήµατα το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και λογοδοτεί ενώπιον της Γεν. Συνελεύσεως. τον
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Πρόεδρο απόντα ή κωλυόµενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν απουσιάζοντα,
ένας σύµβουλος που ορίζεται από τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε κάθε
συνεδρίαση αυτού.
ΑΡΘΡΟ 11°
Ο Γενικός Γραµµατέας προΐσταται των Γραφείων, προσυπογράφει µε τον
Πρόεδρο όλα τα έγγραφα και εντάλµατα πληρωµής, συντάσσει τα πρακτικά του
∆ιοικητικού Συµβουλίου, τα οποία συνυπογράφει µε τον Πρόεδρο, ενεργεί τις
εγγραφές των µελών, τηρεί το µητρώο αυτών, τηρεί λεπτοµερή στοιχεία της
περιουσίας του Συνδέσµου, αποσφραγίζει τα εισερχόµενα έγγραφα, τηρεί
Πρωτόκολλο των εισερχοµένων και εξερχόµενων εγγράφων, φροντίζει για την
αλληλογραφία, φυλάσσει το αρχείο και τη σφραγίδα του Συνδέσµου.
ΑΡΘΡΟ 12°
Ο Ειδικός Γραµµατέας βοηθά τον Γεν. Γραµµατέα στην άσκηση των
καθηκόντων του, αναπληρώνει δε αυτόν απόντα ή κωλυόµενο.
ΑΡΘΡΟ 13°
Ο Ταµίας ενεργεί όλες τις εισπράξεις των πόρων του Συνδέσµου και πληρώνει
όλες τις δαπάνες αυτού, τηρεί τα σχετικά βιβλία της διαχειρίσεως του και δίνει λόγο
στο ∆.Σ.
Ο Ταµίας υποβάλλει κάθε χρόνο τον απολογισµό στην Συνέλευση των µελών,
κάθε τρίµηνο συνοπτική κατάσταση στο ∆. Σ. Ο Ταµίας µπορεί να κρατεί στα χέρια
του ποσό µέχρι εκατό (100) € για τις τρέχουσες ανάγκες, τα λοιπά δε χρήµατα
καταθέτει σε λογαριασµό του Συνδέσµου σε κάποια Ελληνική Τράπεζα ή
Ταµιευτήριο, απ' όπου η ανάληψη γίνεται µε απόφαση του ∆. Σ.
Τον Ταµία απόντα ή κωλυόµενο αναπληρώνει ένας από τους Συµβούλους που
υποδεικνύεται από αυτόν, κατόπιν ανακοινώσεως στο ∆.Σ., ενεργεί δε αυτός µε
ευθύνη του κωλυόµενου Ταµία. Σε περίπτωση που δεν υποδεικνύεται από τον Ταµία ο
αναπληρωτής του, αυτός εκλέγεται από το ∆. Σ. µεταξύ των µελών του, το αυτό δε
ισχύει και στην περίπτωση απουσίας του Ταµία πλέον των τριών µηνών.
ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
ΑΡΘΡΟ 14°
Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συνδέσµου και αποφασίζει
για κάθε θέµα που δεν έχει ανατεθεί από τον νόµο ή το παρόν καταστατικό σε άλλα
όργανα. Αποφασίζει και για οποιοδήποτε ζήτηµα υπαγόµενο κανονικά στην
αρµοδιότητα άλλου οργάνου, που θα υπαχθεί στην κρίση της, µετά από απόφαση της
απόλυτης πλειοψηφίας του αριθµού των µελών του εν λόγω οργάνου, οπότε και φέρει
αυτή την ευθύνη.
Η Συνέλευση των µελών είναι τακτική και έκτακτη. Τακτική Συνέλευση των
µελών γίνεται κάθε χρόνο και το βραδύτερο µέχρι τέλους του µηνός Ιανουαρίου,
κατόπιν προσκλήσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε ώρα και ηµέρα που ορίζονται
µε απόφαση του κατά την οποία τίθενται υπό κρίση και έλεγχο των µελών:
α.

Ο απολογισµός του ∆. Σ. για την χρήση που έληξε.

β.

Η υποβολή της εκθέσεως της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
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γ.

Ο προϋπολογισµός της επόµενης χρήσεως.

δ. Κάθε άλλο θέµα που ήθελε υποβληθεί για την κρίση της Συνελεύσεως από
το ∆.Σ. ή από 15 τουλάχιστον τακτικά µέλη εγγράφως προς αυτήν.
ΑΡΘΡΟ 15°
Έκτακτη Γενική Συνέλευση καλείται όσες φορές παρίσταται έκτακτη ανάγκη
κατά την κρίση του ∆.Σ.
Επίσης το ∆. Σ. υποχρεώνεται µέσα σε δέκα (10) ηµέρες να καλέσει την Γενική
Συνέλευση, εάν αυτό ζητήσουν εγγράφως είκοσι πέντε (25) τουλάχιστον τακτικά
µέλη.
ΑΡΘΡΟ 16°
Οι προσκλήσεις για τις συνελεύσεις πρέπει να αναγράφουν τον τόπο, την
ηµέρα, την ώρα και τα θέµατα που θα συζητηθούν.
Ειδοποιούνται τα µέλη µε τη χρήση γραπτού ή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή
µε µήνυµα µέσω κινητών τηλεφώνων (SMS) ή µε δηµοσίευση σε δύο ηµερήσιες
εφηµερίδες των Αθηνών, στα έντυπα του Συνδέσµου ή της ΕΑΑΣ ή Συνδέσµων ΑΑ
Όπλων και Σωµάτων.
ΑΡΘΡΟ 17°
Η Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία εφ' όσον παρίσταται σε αυτή
το 1/3 τουλάχιστον του όλου αριθµού των ταµειακά εντάξει από τα τακτικά µέλη. Αν
δεν επιτευχθεί απαρτία, οιαδήποτε από τα µέλη κι αν είναι παρόντα.
ΑΡΘΡΟ 18°
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία
των παρόντων µελών. Απόλυτη πλειοψηφία στην Συνέλευση θεωρείται αυτή που
συγκεντρώνει το µισό του αριθµού των παρόντων µελών που ψηφίζουν, πλέον ενός.
ΑΡΘΡΟ 19°
Η Συνέλευση στην αρχή και πριν από κάθε συζήτηση εκλέγει τον Πρόεδρο και
τον Γραµµατέα αυτής. Ο Πρόεδρος ορίζει από τα µέλη δύο (2) ψηφολέκτες που
εγκρίνονται απ' αυτόν. Κάθε ψηφοφορία στην Συνέλευση, που αφορά αρχαιρεσίες,
ζητήµατα εµπιστοσύνης προς το ∆.Σ., έγκριση λογοδοσίας και γενικά προσωπικά
ζητήµατα, είναι άκυρη, αν δεν είναι µυστική. Κάθε ψηφοφορία για άλλα θέµατα
γίνεται µε ανάταση των χειρών ή ονοµαστική κλήση, ουδέποτε όµως µε βοή.
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ 20°
1.
Οι αρχαιρεσίες για ανάδειξη του ∆. Σ. και των µελών της Εξελεγκτικής
Επιτροπής, ενεργούνται κάθε δύο (2) χρόνια, κατά την τακτική Γενική Συνέλευση
µέχρι τέλους του µηνός Ιανουαρίου ή κατά την έκτακτη τοιαύτη σε περίπτωση
παραιτήσεως των µελών του ∆. Σ. ή αδυναµίας αυτού να σχηµατίσει απαρτία σε
σειρά συνεδριάσεων πέραν των τριών. Αν έτσι συµβεί, προκηρύσσονται νέες
αρχαιρεσίες προ είκοσι (20) τουλάχιστον ηµερών µε έγγραφη πρόσκληση προς τα
µέλη του Συνδέσµου.
2.

Τις αρχαιρεσίες ενεργεί τετραµελής Εφορευτική Επιτροπή αποτελούµενη
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από τον Πρόεδρο και Γραµµατέα της Γενικής Συνελεύσεως και δύο (2) ψηφολέκτες, η
οποία εφορεύει τις αρχαιρεσίες (άρθρο 18).
3. ∆ικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν τα ταµειακά εντάξει τακτικά
µέλη του Συνδέσµου.
4.
Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στον Γενικό Γραµµατέα του ∆. Σ. τρεις
(3) ηµέρες προ των εκλογών και αναγράφονται τα ονόµατα τους σε πίνακα που
αναρτιέται σε εµφανές µέρος των γραφείων του Συνδέσµου. Αν δεν συµπληρώνεται ο
απαιτούµενος αριθµός υποψηφίων, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως
συµπληρώνει τον Πίνακα από τα παρόντα µέλη της Γενικής Συνελεύσεως.
5. Από τους υποψηφίους θα εκλεγούν, για µεν το ∆. Σ. επτά (7) µέλη, δηλαδή
πέντε (5) τακτικά και δύο (2) αναπληρωµατικά, για δε την Εξελεγκτική Επιτροπή
πέντε (5) µέλη, δηλαδή τρία (3) τακτικά και δύο αναπληρωµατικά.
6. Η εκλογή διενεργείται µε ενιαίο ψηφοδέλτιο που φέρει την σφραγίδα του
Συνδέσµου, στο οποίο αναγράφονται κατά αλφαβητική σειρά τα ονόµατα των
υποψηφίων, διαχωριζοµένων σε "Υποψηφίους ∆. Σ" και "Υποψηφίους Εξελεγκτικής
Επιτροπής".
7.
Οι ψηφοφόροι, παίρνοντας τα ψηφοδέλτια, εκλέγουν µε σταυρό
προτιµήσεως από τους υποψηφίους, για µεν το ∆. Σ. πέντε (5), για δε την Εξελεγκτική
Επιτροπή τρεις (3).
8.
Σε περίπτωση ισοψηφίας µεταξύ των εκλεγέντων υποψηφίων, το ζήτηµα
λύεται από την Εφορευτική Επιτροπή, µε κλήρο µεταξύ αυτών που ισοψηφίστηκαν.
9.
Τα ψηφοδέλτια, τα οποία φέρουν σταυρούς περισσότερους του αριθµού
πέντε (5) για το ∆.Σ. και τριών (3) για την Εξελεγκτική Επιτροπή, θεωρούνται άκυρα.
10.
Το απουσιάζον µέλος κατά τις αρχαιρεσίες, µπορεί να ασκήσει το
εκλογικό του δικαίωµα µέσω άλλου µέλους, µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι το
τελευταίο αυτό µέλος θα προσκοµίσει προς την Εφορευτική Επιτροπή, εξουσιοδότηση
του απόντος µέλους, θεωρηµένη από αρµόδια αρχή για το γνήσιο της υπογραφής.
ΑΡΘΡΟ 21°
Για τις συζητήσεις και αποφάσεις της Συνελεύσεως τηρούνται από τον Γραµµατέα
αυτής πρακτικά, εγγραφόµενα σε ειδικό βιβλίο ονοµαζόµενο "Βιβλίο Γενικών
Συνελεύσεων" και υπογραφόµενο από τον Πρόεδρο, τον Γραµµατέα και τους δύο
ψηφολέκτες. Επίσης το σωµατείο τηρεί τα εξής βιβλία:
1.

Μητρώου Μελών.

2.

Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων.

3.

Πρακτικών Συνεδριάσεων ∆ιοικητικών Συµβουλίων.

4.

Εσόδων - Εξόδων.

5.

Περιουσιακών Στοιχείων.

6.

Πρωτοκόλλου εισερχοµένων και εξερχόµενων εγγράφων.

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΘΡΟ 22°
Ο διαχειριστικός έλεγχος κάθε ηµερολογιακού έτους, ενεργείται από Τριµελή
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Εξελεγκτική Επιτροπή, η οποία εκλέγεται όπως αναφέρεται στο άρθρο 19 του
παρόντος. Το πόρισµα το ελέγχου υποβάλλεται στην Συνέλευση, µέσω του ∆.Σ.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή δικαιούται επίσης να ελέγχει οποτεδήποτε θελήσει
την χρηµατική διαχείριση του Συνδέσµου, αφού προηγουµένως ειδοποιήσει τον Ταµία
γι’ αυτό, υποχρεούµενη να υποβάλλει εντός δέκα πέντε (15) ηµερών το πόρισµα του
ελέγχου της στο ∆. Σ.
ΣΦΡΑΓΙ∆Α-ΕΜΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΙΑ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 23°
1.
Το έµβληµα του Συνδέσµου φέρει στο άνω µέρος την επωνυµία του
Συνδέσµου, στη µέση το έµβληµα της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, όπως ήταν
αυτό κατά την αποφοίτηση της Τάξεως και είναι τυπωµένο στα Πτυχία των µελών και
στο κάτω µέρος το έτος ιδρύσεως, όπως φαίνεται στο εξώφυλλο:
2.
Η σφραγίδα του Συνδέσµου είναι κυκλική. Στην περιφέρειά της
αναγράφεται ο τίτλος του Συνδέσµου και το έτος ιδρύσεως και στο κέντρο υπάρχει το
έµβληµα της Σχολής.
3.
ΣΗΜΑΙΑ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ: Η επίσηµη Ελληνική, µε τα αυτά ως άνω
εµβλήµατα του Συνδέσµου.
ΑΡΘΡΟ 24°
Το παρόν καταστατικό µπορεί να τροποποιηθεί µε απόφαση της Γενικής
Συνελεύσεως, κατόπιν προτάσεως του ∆. Σ. ή του 1/10 των ταµειακά εντάξει µελών,
τηρουµένων καθ' όσον αφορά την απαρτία και πλειοψηφία και γενικά την σχετική
διαδικασία των διατάξεων του παρόντος και του "Περί Σωµατείου Νόµου".
ΑΡΘΡΟ 25°
Τα ζητήµατα, που δεν προβλέπονται από το παρόν Καταστατικό, κανονίζονται µε
απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.
ΑΡΘΡΟ 26°
Η διάλυση του Συνδέσµου και η τύχη της περιουσίας αυτού, καθώς και η
Τροποποίηση του Καταστατικού, αποφασίζετε µε πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων
τακτικών µελών σε Συνέλευση, η οποία συγκαλείτε ειδικά για τον σκοπό αυτό και
απαρτίζεται από τα µισά τουλάχιστον µέλη, που έχουν δικαίωµα ψήφου.
ΑΡΘΡΟ 27°
Το παρόν καταστατικό συµπληρώνεται κατά το κενό αυτού σηµείο από τις
διατάξεις του Αστικού Κώδικα και την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία "Περί
Σωµατείων".
ΑΡΘΡΟ 28°
1.
Για ό,τι δεν ορίζει το παρόν, αποφαίνεται στις ειδικές περιπτώσεις η
Γενική Συνέλευση των Μελών µέσα στα όρια των νόµων "Περί Σωµατείων".
2.
Μέχρι την έγκριση του παρόντος, η ∆ιοίκηση του Συνδέσµου ασκείται
προσωρινά από την προσωρινή ∆ιοικούσα Επιτροπή.
ΑΡΘΡΟ 29°
Το καταστατικό αυτό αποτελείται από 29 άρθρα, διαβάστηκε και
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ψηφίστηκε οµόφωνα κατά άρθρο και στο σύνολό του από τα ιδρυτικά µέλη
αυτού.
Αθήνα 27.01.2007 Ακολουθούν οι υπογραφές των Ιδρυτικών Μελών
Α/Α

ΒΑΘΜΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

1

Ανχης ε.α.

Αδαµούλης Κωνσταντίνος

Ηπείρου 58, Λάρισα, 412 23

2

Υπτγος ε.α

Βήτος Νικόλαος του Χρήστου.

Αγχιάλου 15, Νέα Σµύρνη, 171 24

3

Ταξχος ε.α

Γεωργούσης Ιωάννης του ∆ηµητρίου

Καπετάν Καρατζά 16, Κάτω Αχαρναί, 136 71

4

Ανχης ε.α.

Γιαννίκης Ιωάννης του Γεωργίου

Μινωτή Αλέξη 4, Κοζάνη 501 00

5

Ταξχος ε.α

Γιαντζής ∆ηµήτριος του Νικολάου

Αλοννήσου 3, Βόλος, 382 21

6

Σχης ε.α.

Ζωγόπουλος Χρήστος του Πάνου

Βοσπόρου 69, Λόφος Σκουζέ Αθήνα, 104 44

7

Υπτγος ε.α.

Θανασούλας Γεώργιος του Φωτίου

Αναλήψεως 32, Βριλήσια 152 35

8

Σχης ε.α.

Θεοδωρόπουλος ∆ηµήτριος του Κων.

∆ιαµαντοπούλου 51, Ν. Αγχίαλος, 374 00

9

Ανχης ε.α.

Θωµαΐδης Ιωάννης του Ηρακλή

Βιζβύζη 39,Αλεξανδρούπολη, 681 00

10

Υπτγος ε.α.

Ισπανόπουλος Σταµάτης του Νικολάου

Ηπείρου 23, Γαλάτσι, 111 46

11

Υπτγος ε.α.

Καληµέρης Παναγιώτης του ∆ηµητρίου

Κωνσταντινουπόλεως 14, Καλαµαριά, 551 32

12

Σχης ε.α.

Κάλλος ∆ηµήτριος του Κωνσταντίνου

Νεοχώρι Τυµφρηστού, 350 17

13

Σχης ε.α.

Καλοπήτας Αθανάσιος του

Γαλαξειδίου 11Γ, Λειβαδιά, 321 00

14

Ταξχος ε.α.

Καταβούτας Βασίλειος του Ευθυµίου

Παν. Τσαλδάρη 18, Ναύπλιο, 211 00

15

Ταξχος ε.α.

Κατσούλης ∆ηµήτριος του Ηλία

Ελ. Παπαδάκη 11, Ν. Ηράκλειο. 141 21

16

Ταξχος ε.α.

Κλουκίνας Χρήστος του Θωµά

Τριπόλεως 71, Άνω Γλυφάδα, 165 61

17

Ταξχος ε.α.

Κουβάτης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνος

Αβέρωφ 19 – 21, Τρίκαλα, 421 00

18

Ταξχος ε.α.

Κωστάκης Εµµανουήλ του Γεωργίου

Καραϊσκάκη Γαλότα Ισθµού, Λουτράκι, 201 00

19

Ανχης ε.α.

Κωσταράς Παναγιώτης του Αναστασίου

Ηρ. Πολυτεχνείου 30, Ηλιούπολη, 163 41

20

Ταξχος ε.α.

Λίτινας Σπυρίδων του Μάρκου

Γράµµου 22, Ηλιούπολη, 163 45

21

Ταξχος ε.α.

Ματθαίος Κωνσταντίνος του ∆ηµητρίου

Αν. Γαλδέµη 3, Σέρρες, 621 25

22

Ταξχος ε.α

Μπούκης Μαρίνος του Πέτρου,

Θέτιδος 6, Καµατερό, Σαλαµίνας, 189 02

23

Ταξχος ε.α.

Ξυράφης Σωτήριος του Γεωργίου

Αρκαδίου 19, Λάρισα, 413 36

24

Ταξχος ε.α.

Παρίσης Ηλίας του Μιχαήλ,

Ειρήνης 9Α, Χαλάνδρι 152 34

25

Υπτγος ε.α.

Πέτσας Μιλτιάδης του Γεωργίου,

Π. Κουτρουµπά 1, Λιτόχωρο 602 00

26

Ταξχος ε.α.

Ροδίτης Θεόδωρος του Ιωάννη

Λ. Κατσώνη 6, Λάρισα, 412 23

27

Σχης ε.α.

Σίµος Ιωάννης του ∆ηµητρίου

Καζαντζάκη 5, Βέροια, 591 00

28

Υπτγος ε.α.

Σταθόπουλος Βασίλειος του Γεωργίου

Ναϊάδων 22, Παλ. Φάληρο, 175 61

29

Ταξχος ε.α.

Συλιγαρδάκης Νικόλαος του Μιχαήλ

Καραϊσκάκη Γαλότα Ισθµού, Λουτράκι, 201 00

30

Σχης ε.α.

Τερζής Χρήστος του Αθ

Αρχαία Κόρινθος, 200 07

31

Ταξχος ε.α.

Φερεντίνος ∆ηµήτριος του Κων.

Ιπποκράτους 5, Σταυράκι Ιωαννίνων, 455 00

ΥΠΟΓΡ.

