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Άοθοο 1
Επωνυυία & Έδρα
Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Ελληνικός Σύλλογος Αποφοίτων του
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σκοπούς επικοινωνίας και ως διακριτικό τίτλο την επωνυμία «King's College
London Alumni A s s o c i a t i o n o f Greece», με έδρα την Αθήνα.

Σκοποί του Σωυατείου
Οι σκοποί του Σωματείου είναι:
Α) Η ανάπτυξη πνεύματος συναδελφικότητας και αλληλεγγύης τόσο μεταξύ
των μελών του, όσο και μεταξύ αυτών και του Πανεπιστημίου King's College
London και η σύσφιξη των σχέσεών τους
Β) Η προαγωγή του μορφωτικού, επιστημονικού και πολιτιστικού επιπέδου
των μελών του, των καθηγητών, των σπουδαστών και των φοιτητών του
Πανεπιστημίου King's College London, καθώς και η εν γένει προβολή του.
Γ) Η συνεργασία με κάθε φορέα, καθώς και η διατύπωση προτάσεων για την
ενεργοποίηση

και

αξιοποίηση

των

παραγωγικών

και

επιατημονικών

δυνατοτήτων των σελών του.
Δ) Η διοργάνωση πολιτιστικών, επιστημονικών, εκπαιδευτικών, αθλητικών και
ψυχαγωγικών εκδηλώσεων που θα προωθούν όλους τους προαναφερθέντες
σκοπούς.
Άρθοο 3
Μέσα ΕπίτευΕπο των Σκοπών
1. Για να επιτύχει ο Σύλλογος τους σκοπούς του θα χρησιμοποιεί μέσα νόμιμα,
α. Δημοσιεύσεις, διαλέξεις, εκδόσεις, εκθέσεις, επιστημονικά συνέδρια και
συναντήσεις,

συνεστιάσεις,

ομιλίες,

όπως

και

κάθε

άλλη

σχετική

δραστηριότητα.
β.

Πραγματοποίηση

εκδηλώσεων

πολιτιστικών,

ψυχαγωγικών, είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό.

πνευματικών

και

γ, Παροχή υποτροφιών σε όσους επιθυμούν να σπουδάσουν στο King's
College London σύμφωνα με κριτήρια και διαδικασία που θα καθορίζεται από
το Διοικητικό Συμβούλιο.
δ. Συνεργασία με άλλους Συλλόγους Αποφοίτων Πανεπιστημίων, οι οποίοι
ένουν ποΏΆίΦΕΰάΓ axonaisc κο> επ*διώβειο. Η τέτοια συυυετογή αποτείνεται
προηγούμενα αποκλειστικά από το Διοικητικό Συμβούλιο και αποφασίζεται με
πλειοψηφία των 2/3 των μελών του.
ε. Συμμετοχή σε Δημοτικά, Τοπικά, Περιφερειακά, Διαπεριφερειακά, Εθνικά,
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συνεργασίας, για την προώθηση και επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου,
στ. Σύσταση επιστημονικού ή/και ερευνητικού συμβουλίου, για την ανάπτυξη,
όιαχειριση, επεξεργασία, σύνθεση, τεκμηρίωση, προβολή και ιιμυωθΐ|υΐ| ιυυ
επιστημονικού και ερευνητικού έργου του Συλλόγου,
ζ. Αγορά, μίσθωση ή παραχώρηση κτιρίων για τη στέγαση των Γραφείων και
των Υπηρεσιών του Συλλόγου, σύμφωνα με τις εκάστοτε διοικητικές και
διαχειριστικές ανάγκες του.
Άοθοο 4
Μέλη & Κατηνοοίεε Μελών
1. Τα Μέλη του Συλλόγου είναι τακτικά και επίτιμα.
2. Τακτικά Μέλη του Συλλόγου γίνονται ύστερα από αίτηση τους όσοι έχουν
ολοκληρώσει τουλάχιστον ένα κύκλο σπουδών στο Πανεπιστήμιο King's
Colleae

London

κοι

το

ιΐφίτττόιιενο

και

σπεονόαενο

διοικητικό

και

επιστημονικό προσωπικό του ως άνω Πανεπιστημίου καθώς και τα μέλη της
διοίκησης του ως άνω Πανεπιστημίου.
3. Επίτιμο μέλος του Συλλόγου μπορεί να γίνει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο
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προσφέρει ή έχει προσφέρει στο Πανεπιστήμιο King's College London ή στο
Σύλλογο σημαντικές υπηρεσίες.
4. Η εγγραφή τακτικών και επίτιμων μελών του Συλλόγου προϋποθέτει
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου. Ειδικά δε για την
ανάδειξη επιτίμων μελών απαιτείται η έκδοση αιτιολογημένης ομόφωνης
απόφασης του Δ.Σ. και έγκρισης της από την πρώτη Γ.Σ. που θα ακολουθήσει.
Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν απέναντι στο Σύλλογο, ούτε δικαιώματα, ούτε
υποχρεώσεις.

Ά ρ Θρο 5

Δικαιώυατα St, Υποχρεώσεις Μελών
1.

J a μέλη του Συλλόγου έχουν υποχρέωση να σέβονται το Καταστατικό, τις
J· Συλλόγου και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, να κάνουν

ν ι^ ι^ Υ τ α ι για την πραγμάτωση των σκοπών και την πρόοδο του Συλλόγου
"κ αί "να φροντίζουν για τη σωστή εκτέλεση κάθε εργασίας που θα τους
ανατεθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης
ή άλλου εξουσιοδοτημένου οργάνου του Συλλόγου.
1 Τπ τακτικά ιιέλη είναι ιιππγπεωιιένα να ε κ π λ η ρ ώ
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υποχρεώσεις προς το Σύλλογο.
3. Τα τακτικά μέλη έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις, που απορρέουν
από το παρόν Καταστατικό, εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά σε αυτό.
4. Τα επίτιμα μέλη έχουν δικαίωμα παράστασης και γνώμης στις Γενικές
Συνελεύσεις, αλλά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου και εκλογής, ούτε υποχρέωση
καταβολής εισφοράς.
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Απονώρηση. Διαγραφή. Αποβολή Μελών
1. Τα Μέλη έχουν πάντα το δικαίωμα να αποχωρήσουν από το Σύλλογο.
2. Εάν κάποιος για οποιοδήποτε λόγο πάψει να είναι μέλος του Συλλόγου,
τότε όχι μόνο δεν έχει δικαίωμα στην περιουσία του Συλλόγου, αλλά οφείλει
τη συνδρομή του για όσο διάστημα ήταν μέλος, μέχρι το τέλος του
οικονομικού έτους της αποχώρησης του.
3. Διαγράφονται από το μητρώο του Συλλόγου:
α. Όσοι παραιτηθούν.
β. Όσοι δεν πληρώνουν την τακτική ετήσια συνδρομή τους για τρεις (3)
συνεχείς χρονιές.
ν. Όσοι οντιστοατεύονται τις αργές και τους σκοπούς του Συλλόγου
4. Η διαγραφή ή αποβολή αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση με την
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων τακτικών μελών, ύστερα από πρόταση
της απόλυτης πλειοψηφίας του Διοικητικού Συμβουλίου ή μετά από έγγραφη
αίτηση προς το Διοικητικέ Συμβούλιο το ο 1/5 των εγγεγραμμένων μελών, m
οποίο δεσμεύεται σε αυτή τη περίπτωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση με
αυτό το θέμα στην ημερησία διάταξη.
5. Σε οποιαδήποτε περίπτωση διαγραφής ή αποβολής το διαγραφόμενο ή
αποβαλλόμενο μέλος έχει το δικαίωμα να προσβάλει την απόφαση της Γ.Σ.,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
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επανεγγραφεϊ στο Σύλλογο, αφού περάσει όμως ένα ολόκληρο έτος από τη
διαγραφή ή αποβολή και έπειτα από απόφαση Γενικής Συνέλευσης.
7. Αν η διαγραφή έγινε γιατί το μέλος δεν πλήρωσε τις συνδρομές του, τότε
το μέλος δεν μπορεί να επανεγγραφεϊ μέλος αν δεν εξοφλήσει τις σφειλόμενες
συνδρομές.
Άοθοο 7
Γονική Συνέλευση
1. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των μελών είναι το ανώτατο όργανο του
Συλλόγου και αποφασίζει για κάθε υπόθεση του που δεν υπάγεται σε
αρμοδιότητα άλλου οργάνου.
2. Σαν αποκλειστικά αρμόδια η Γ.Σ.:
α. Εκλέγει τα μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Ε., αποφασίζει για τη διαγραφή ή
αποβολή μέλους, για την έγκριση του ισολογισμού, του προϋπολογισμού και
της δραστηριότητας του Δ.Σ. και την απαλλαγή του από κάθε ευθύνη, για την
αλλαγή του σκοπού του Συλλόγου, την τροποποίηση του Καταστατικού, τη
διάλυση του Συλλόγου καθώς και για οποιοδήποτε άλλο θέμα για το οποίο δεν
προβλέπεται αρμοδιότητα άλλου οργάνου.
Β. Έυ £ι την εποπτεία και τον έλεννο των οργάνων της Διοίκησης και της Ε.Ε.,
έχοντας το δικαίωμα να τα παύσει οποτεδήποτε, αλλά μόνο με έγγραφη
αιτιολογημένη απόφαση της και μόνον για σπουδαίο λόγο και ειδικά για βαρειά
παράβαση των καθηκόντων τους ή ανικανότητα για τακτική διαχείριση.
Άοθοο 8
Σύνοδοι & Λειτουονία της Γ.Σ.
1. Η Γ.Σ. συγκαλείται τακτικά μια φορά το χρόνο.
2. Η Γ.Σ. συγκαλείται έκτακτα αν το κρίνει σκόπιμο το Δ.Σ. ή το ζητήσουν
είτε η Εξελεγκτική Επιτροπή είτε το 1/10 των τακτικών μελών του Συλλόγου
(που είναι ταμειακώς εντάξει) με γραπτή αίτηση όπου θα αναγράφονται τα
θέματα που θα συζητηθούν. Αν το Δ.Σ. δεν συγκαλέσει τη Γ.Σ. σε 2 μήνες
από την ημερομηνία λήψης της αιτήσεως της Ε.Ε. ή των μελών, τότε
εφαρμόζεται η παρ. 2 του άρθρου 96 του Αστ. Κώδικος.
3. Η Γ.Σ. τακτική ή έκτακτη συγκαλείται πάντα Κυριακή.
4. Πα να συγκληθεί η Γ.Σ. πρέπει νπ γνοχττοποιηθεί η σύγκληση της. Η
γνωστοποίηση γίνεται με ενημέρωση του Γραφείου Αποφοίτων του King's
College

London

(International Alumni Office),

καθώς και

με ατομικές

προσκλήσεις. Στη γνωστοποίηση της σύγκλησης της Γ.Σ. αναφέρονται
περιληπτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και ο τόπος και ο χρόνος της
Συνέλευσης. Ανάμεσα στη γνωστοποίηση και στην πραγματοποίηση της Γ.Σ.
πρέπει να μεσολαβούν τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες. Στην ίδια πρόσκληση
ορίζεται και ο τόπος και ο χρόνος της δεύτερης (επαναληπτικής) Γ.Σ. για την
j ίιθυ ucv ϋϋ υπάρξει ι ιβΟΓίγυϋμενα uuupiiu.

Στη Γ.Σ. έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν (και υπολογίζονται για την απαρτία ή
την πλειοψηφία) όλα τα τακτικά μέλη και μόνο αυτά που είναι ταμειακώς
εντάξει.
6. Για να αποφασίσει η Γ.Σ. χρειάζεται απαρτία του 1/3 των τακτικών μελών
και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Αν δεν υπάρχει απαρτία η
επαναληπτική Γ.Σ. συγκαλείται την επόμενη Κυριακή, στο ίδιο τόπο και την
ίδια ώρα και τότε υπάρχει απαρτία όσοι και αν παρευρίσκονται και αρκεί και
πάλι η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.
7. Στη Γ.Σ. προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Στη συνέχεια η Γ.Σ.
εκλέγει Προεδρείο που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον
Γραμματέα και δύο μέλη, με άμεση ψηφοφορία (ανάταση των χεριών).
Υποψήφιος για εκλογή στα όργανα του Συλλόγου δεν μπορεί να είναι μέλος
του Προεδρείου στη Γ.Σ.
8. Τις εργασίες της Γ.Σ. διευθύνει ο Πρόεδρος της, που θέτει σε συζήτηση και
ψηψϋψϋριο τα υεματα που υο κρίοουν. λ.ε περίπτωση που χρειάζεται
διευθέτηση και κατάταξη των θεμάτων αυτή γίνεται από τον Πρόεδρο της Γ.Σ.
Ο Γραμματέας της Γ.Σ. τηρεί τα πρακτικά και εισηγείται τα θέματα. Τα
πρακτικά της Γ.Σ. υπογράφονται από το Προεδρείο της Γ.Σ και παραδίδονται
στον Πρόεδρο του Δ.Σ.
9. Το Προεδρείο της Γ.Σ. είναι και Εφορευτική Επιτροπή σε περίπτωση
εκλογών και έχει την επιμέλεια της ψηφοφορίας και της διαλογής.
10. Η Γ.Σ. τελειώνει μόλις κλείσει ο κατάλογος

tow

θεράπων της ημερήσιας

διάταξης. Σε περίπτωση εκλογής οργάνων,

η εκλογική διαδικασία δεν

ολοκληρώνεται, αν προηγούμενα δεν παρέλθει χρονικό διάστημα δύο (2)
ωρών από την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας και παρατείνεται για ανάλογο
χρόνο αν προσέρχονται συνέχεια ψηφοφόροι.
Άρθρο 9

Εκλονπ Οονάνων
ι. Τη Σύλλογο διοικ-Η ίννεομελές (9) Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ) και η
διαχείριση του ελέγχεται από τριμελή (3) Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε). Τα δύο

αυτά όργανα εκλέγονται για μια διετία. Η εκλογή τους γίνεται χρόνο παρά
χρόνο από την τακτική Γ.Σ., αφού εξαντλήσουν όλα τα θέματα της ημερήσιας-^
διάταξης.
4/έ,
2. Η ψηφοφορία για το Δ.Σ. είναι μυστική και γίνεται με ένα μόνο ψηφοδέλτιό
(έντυπο
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υποψηφίων. Η ψηφοφορία για την Ε.Ε. είναι φανερή και γίνεται ενώπιον του ν
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σώματος της Γ.Σ., όπου ανακοινώνονται τα ονόματα όλων των υποψηφίων.
3. Εκλέγονται όσοι πήραν τη σχετική πλειοψηφία. Για το Δ.Σ. εκλέγονται ως
τακτικά μέλη οι εννέα πρώτοι σε σειρά επιτυχίας, ενώ ως αναπληρωματικά
μέλη εκλέγονται οι πέντε επόμενοι μετά την κατάταξη των τακτικών μελών.
Για την Ε.Ε. εκλέγονται οι τρεις πρώτοι σε σειρά επιτυχίας και οι ακόλουθοι
δύο είναι αναπληρωματικοί. Κάθε μέλος του Δ.Σ. ή της Ε.Ε. που αποχωρεί για
οποιοδήποτε λόγο αντικαθίσταται από τον πρώτο στη σειρά αναπληρωματικό.
Η θητεία των αναπληρωματικών είναι ίση με τη θητεία του μέλους που
αντικαθιστούν. Η παραίτηση κάποιου από το Δ.Σ. ή την Ε.Ε. είναι πάντα
ελεύθερη. Τα μέλη του Δ.Σ. ή της Ε.Ε. μπορούν πάντα ελεύθερα να
επανεκλεγούν, υπό τους όρους του άρθρου 10.
4. Στην εκλογή του Δ.Σ. η προτίμηση δείχνεται με ένα σταυρό πριν από το
όνομα του υποψηφίου. Αν υπάρχουν περισσότεροι από έξι (6) σταυροί για το
Δ.Σ. το ψηφοδέλτιο είναι ολόκληρο άκυρο. Στην εκλογή τπ.γ Ε.Ε. η προτίμηση
δείχνεται με άμεση ψηφοφορία (ανάταση των χεριών).
5. Υποψήφιοι για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. μπορούν να είναι μόνο τακτικά και
ταμειακώς εντάξει μέλη του Συλλόγου. Μόλις κάποιος πάψει για οποιοδήποτε
λόγο νο είναι μέλος του Συλλόγου αυτόματα παύει να είναι μέλος του Δ.Σ. ή
της Ε.Ε.
6. Οι υποψηφιότητες του Δ.Σ. υποβάλλονται γραπτώς και οπωσδήποτε επτά
(7) μέρες πριν από τις εκλογές. Οι υποψηφιότητες της Ε.Ε. υποβάλλονται
γραπτώς και οπωσδήποτε πριν απο την έναρξη της Γ.Σ. Την υποψηφιότητα
υποβάλει μόνον ο υποψήφιος προς εκλογή.
Άοθοο 10
Διοίκηση
1. Ο πρώτος στη σειρά εκλογής συγκαλεί σε δέκα (10) ημέρες από την
εκλογή, συνεδρίαση, όπου προεδρεύοντος του πρώτου, συγκροτείται σε σώμα
το Δ.Σ., με εκλογή μεταξύ των μελών του, με μυστική ψηφοφορία:
Προέδρου, Α' Αντιπροέδρου, Β' Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα, Ταμία,
Εφόρου Εκδηλώσεων, Εφόρου Δημοσίων Σχέσεων και δύο Μελών.

~

α. Όλα τα μέλη του Δ.Σ εκλέγονται για μια διετία και επανεκλέγονται
απεριόριστα εκτός από τον Πρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία. Αυτοί
εκλέγονται για μία διετία και μπορεί να επανεκλεγούν για μια ακόμη (διετία).
Μετά την πάροδο και της δεύτερης διετίας, μπορούν να επανεκλεγούν στις
iv
TV
.-'t '···.'

θέσ,εις/του Προέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμία μόνο αφού παρέλθει μία
διετίέτ; χΌορίς να κατέχουν τη συγκεκριμένη θέση στο Δ.Σ.
β. Ο παραπάνω όρος δεν εμποδίζει τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και
τον Ταμία να

εκλέγονται στο Δ.Σ. και να καταλαμβάνουν άλλες θέσεις του

Α .Τ ΠΠίΓΠ!ΓϊΠ!ΟΤΩ.

2. Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την εκλογή του, το νέο Δ.Σ. αναλαμβάνει
καθήκοντα και παραλαμβάνει με πρωτόκολλο από το προηγούμενο Δ.Σ., που
μέχρι την παράδοση εξακολουθεί και διοικεί το Σύλλογο.
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Ιούλιο και Αύγουστο) και έκτακτα όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το
ζητήσουν τρία (3) μέλη του Δ.Σ. με γραπτή αίτηση όπου αναφέρουν και τα
θέματα προς συζήτηση. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος είναι
υποχρεωμένος να συγκαλέσει το Δ.Σ. σε συνεδρίαση η αν οεν το συγκολεσει
σε δέκα (10) ημέρες αυτό καλείται από τον Α' Αντιπρόεδρο ή τον Β'
Αντιπρόεδρο ή αν αρνηθούν αυτοί, από τα μέλη που ζήτησαν τη συνεδρίαση.
4. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα πέντε μέλη του. Αν δεν
υπάρχει απαρτία τότε η επαναληπτική συνεδρίαση γίνεται μέσα στο επόμενο
δεκαήμερο και αρκεί να είναι παρόντα τρία μέλη του ώστε να υπάρχει
απαρτία.
5. Το Δ.Σ. αποωασίδει υε σγετική πλειοϋΛπωίπ των πσοόντων σελών του. Όλα
τα μέλη του Δ.Σ. έχουν ισότητα στην ψήφο, σε περιπτώσεις όμως ισοψηφίας
υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
6. Σε κάθε συνεδρίαση τηρούνται πρόχειρα πρακτικά που μονογράφονται από
•
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επικυρώνεται και υπογράφουν στο Βιβλίο Πρακτικών όλοι οι παρόντες της
συνεδρίασης εκείνης. Όλα τα μέλη Δ.Σ. έχουν αλληλέγγυα ευθύνη για κάθε
απόφαση του Δ.Σ. εκτός αν απουσιάζουν ή διαφώνησαν και η διαφωνία αυτή
προκύπτει απο το πρακτικό.
7. Αν κάποιο μέλος του Δ.Σ. απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς
συνεδριάσεις ή από έξι ασυνεχείς τακτικές συνεδριάσεις μέσα στον ίδιο χρόνο,
με απόφαση

του

Δ.Σ

που

ψηφίζει

κατά

πλειοψηφία,

παρουσία

του

ενδιαφερομένου αλλά χωρίς να έχει δικαίωμα ψήφου, αντικαθίσταται από τον
πρώτο αναπληρωματικό και έτσι στη συνέχεια μέχρι να εξαντληθεί ο

κατάλογος

των

αναπληρωματικών.

Σε

περίπτωση

εξάντλησης

των

αναπληρωματικών η θέση μένει κενή μέχρι τη συμπλήρωση της θητείας του
Δ.Σ., σε αυτή μάλιστα την περίπτωση η κενή θέση δεν υπολογίζεται για την
απαρτία.

%

8= Το Λ τ διοικεί το Σύλλογο και διαχειρίζεται τα συμφέροντα του σύμφωνα
με το Νόμο και το Καταστατικό και επιδιώκει την πραγματοποίηση των 'W-'*
σκοπών του Συλλόγου, φροντίζει για την τήρηση και εφαρμογή του '-£SL,
Καταστατικού, συντάσσει τον ετήσιο απολογισμό και προϋπολογισμό, που τον
υποβάλει για έγκριση στην ετήσια τακτική Γ.Σ., ορίζει την ημερήσια διάταξη
των Γ.Σ., ανακηρύσσει τους υποψηφίους για τα όργανα του Συλλόγου,
αποφασίζει για την εγγραφή και διαγραφή μελών, ρυθμίζει τον τρόπο
εσωτερικής λειτουργίας του Συλλόγου, αναθέτει εργασίες σε μέλη, συγκροτεί
επιτροπές από μέλη του Δ.Σ. ή του Συλλόγου για την μελέτη ή την προώθηση
θεμάτων ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα οι σκοποί του Καταστατικού και
γενικά έχει αρμοδιότητα σε όλα τα θέματα που αφορούν το Σύλλογο, εκτός
από εκείνα που ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γ.Σ., σύμφωνα
με το Νόμο και το Καταστατικό.
9. Με απόφαση του Δ.Σ, η οποία θα λαμβάνεται κατά πλειοψηφία, είναι
δυνατόν να συσταθούν επιτροπές ή γραμματείες για διάφορα ζητήματα που
πίΓίποοΰν το Σύλλονη

rmr nnnkr An πρτένηιιν τηκτική ιιέλη -τπιιειακώΓ

εντάξει- ανεξάρτητα με το εάν μετέχουν και στο Δ.Σ.
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(τακτικά, επίτιμα) στους οποίους αναθέτει εργασία ή εκπροσώπηση του
Συλλόγου για κάποιο θέμα. Οι Επιμελητές ή Έφοροι παίρνουν μέρος στις
συνεδριάσεις του Δ.Σ. όταν συζητείται το θέμα που τους ανατέθηκε, η γνώμη
τους όμως είναι μόνον συμβουλευτική.
11. Όλες οι πράξεις των ανωτέρω επιτροπών, γραμματειών, εφόρων κλπ
τελουν πάντα υπό την έγκριση και τη σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ.
12. Στο Δ.Σ. συμμετέχει αυτοδίκαια ο νόμιμος εκπρόσωπος του Γραφείου
Σχέσεων με Αποφοίτους {Alumni Office) του Πανεπιστημίου King's College
London. Ο εν λόγω εκπρόσωπος προσκαλείται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.,
όπως ορίζεται για τα μέλη του Δ.Σ. στο άρθρο 10, όμως η συμμετοχή του ή
μη και η έκφραση γνώμης είναι μόνον συμβουλευτική και δεν επηρεάζει τις
διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, όσον αφορά τη σύνθεση και λειτουργία
του Δ,ς ... τη λήψη, αποφάσεων.- την απαρτία των συνεδριάσεων του και τις
αρμοδιότητες που ρητά κατανέμονται στα μέλη της σύνθεσης του Δ.Σ.
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εκπρόσωπος ενημερώσει έγκαιρα το Σύλλογο ότι δύναται να συμμετέχει σε
συνεδρίαση του Δ.Σ., ο ι ιροεόρος του Δ.ζ. υποχρεουται να ουγκαΛεσει το
Δ.Σ. σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση, σε ημερομηνία που ανταποκρίνεται
στη δυνατότητα κατ' εξαίρεση συμμετοχής και του εκπροσώπου του Γραφείου
Σχέσεων με Αποφοίτους του Πανεπιστημίου King's College London.
Φί

Άρθρο 11
Αουοδιότπτετ Μελών Δ.Σ.

t

1. Πρόεδρος
α. Ο Πρόεδρος αντιπροσωπεύει το Σύλλογο ενώπιον του Πανεπιστημίου King's
College London, της επιτροπής αποφοίτων του Πανεπιστημίου (King's College
Alumni Committee) και της Επιτροπής Προγραμμάτων Διεθνών Αποφοίτων
(Office of International Alumni Programs).- ενώπιον τρίτων, δηλαδή ενώπιον
όλων των Αρχών (Διοικητικών, Δικαστικών, Φορολογικών κλπ) και φυσικών
ή/και νομικών προσώπων, συγκαλεΐ σε συνεδρίαση το Δ.Σ. και διευθύνει τις
συζητήσεις σε αυτό, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη σε κάθε συνεδρίαση του
'|
— Γ*Γ*"

Συλλόγου και μαζί με τον Ταμία κάθε χρηματικό ένταλμα,
β. Ο Α' Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός εμποδίζεται ή
απουσιάζει

για

οποιοδήποτε

λόγο.

Αν

αδυνατεί

ο

Α'

Αντιπρόεδρος,

αναπληρώνεται από τον Β Αντιπρόεδρο.
2. Γενικός Γραμματέας
α. Ο Γενικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος για όλη την αλληλογραφία και την
επικοινωνία του Σωματείου με τα μέλη και τρίτους (έντυπη και ηλεκτρονική),
φυλάσσει τη σφραγίδα και το Αρχείο του Συλλόγου, τηρεί με ευθύνη του το
πρωτόκολλο, το μητρώο των Μελών και τα πρακτικά των συνεδριάσεων του
Δ.Σ., ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ για το θέματα της ημερήσιας διάταξης και
είναι

υπεύθυνος για

οποιαδήποτε άλλα

βοηθητικά

βιβλία

π έγγροΦΟ-

Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο του Συλλόγου και εισηγείται
στο Δ.Σ. τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Στη συνεδρίαση όπου μετέχει και
εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου προς το Σύλλογο ή του Συλλόγου στο
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αποστέλλονται για την ενημέρωση του εκπροσώπου του Πανεπιστημίου King's
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College London, δίχως να απαιτείται η επικύρωση τους από αυτόν,
β. Σε περίπτωση απουσίας του Γενικού Γραμματέως αναπληρώνεται από τον
Α' Αντιπρόεδρό και σε περίπτωση απουσίας του Α Αντιπροέδρου, οπό άλλο
μέλος του Δ.Σ. που το ορίζει το Δ.Σ.

3. Ταμίας
α. Ο Ταμίας τηρεί με ευθύνη του το βιβλίο εσόδων-εξόδων και οπέποδήποτε
άλλο βοηθητικό βιβλίο για την περιουσία και τη διαχείριση, εισπράττει για*
λογαριασμό του Συλλόγου κάθε ποσό με αντίστοιχες αποδείξεις, φυλάσσει τα
νοπυατικά εντόλυοτο

που το υπονοόίοε! uoZi υε τον Ποόεδοο π τον

αναπληρωτή του Προέδρου (Α' ή Β' Αντιπρόεδρο), υποβάλλει στο Δ.Σ. κάθε
χρόνο έγγραφη κατάσταση για την περιουσία του Συλλόγου, προτείνει
τρόπους και μέσα οικονομικής διαχείρισης και είναι υπεύθυνος νια την τήρηση
των Βιβλίων του Συλλόγου και τις δοσοληψίες,
β. Δεν επιτρέπεται να έχει στο Ταμείο του Συλλόγου σε μετρητά παραπάνω

από τρεις (3) χιλιάδες Ευρώ, όντας υποχρεωμένος μέσα σε επτά (7) ημέρες
από την υπέρβαση του ορίου αυτού, να καταθέτει σε έντοκη κατάθεση, σε
i ραπεζικο Λογαριασμό i αμτευτηριοϋ η ϋψεως (που ορίζεται με απόφαση του

Δ.Σ.) κάθε υπερβάλλον ποσό. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να διενεργεί
μόνος του και χωρίς την υπογραφή του Προέδρου, πληρωμές μέχρι τρεις (3)
χιλιάδες Ευρώ, όμως οφείλει να ζητεί την έγκριση του Δ.Σ. στην αμέσως
επόμενη συνεδρίαση του, από την εκτέλεση των πληρωμών. Τα παραπάνω
ποσά θα αυξομειώνονται με απόφαση του Δ.Σ.
γ. Κάνει τις αναλήψεις από τον Τραπεζικό Λογαριασμό, πάντα όμως με
έννοαΦπ εντολή π ειδική εξουσιοδότηση του Ποοέδοου και του Γενικοί·
Γραμματέα.
δ. Ο Ταμίας μπορεί να εισπράττει τις συνδρομές των μελών με τη βοήθεια
μελών του Δ.Σ. ή οποιουδήποτε τακτικού μέλους, που διορίζεται με απόφαση
του Δ.Σ. ύστερα από εισήγηση του Ταμία, για το σκοπό αυτό,
ε. Ο Ταμίας κλείνει τα βιβλία δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική
Συνέλευση του Συλλόγου, συντάσσει τον ισολογισμό που παραδίνεται στη
συνέχεια στην Ε.Ε. Όταν ο Ταμίας εμποδίζεται ή απουσιάζει αναπληρώνεται
απο τον 6?Αντιπρόεδρο και σε περίπτωση απουσίας του ΕΓ Αντιπροέδρου οπό
άλλο μέλος του Δ.Σ. που το ορίζει το Δ.Σ.
4. Έφορος Εκδηλώσεων.
α. Αναλαμβάνει τον προγραμματισμό, συντονισμό και τη διοργάνωση των
εκδηλώσεων του Συλλόγου (επιστημονικές ομιλίες, συνέδρια, πολιτιστικές
εκδηλώσεις κλπ) σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα και τον Έφορο
Δημοσίων Σχέσεων. Προτείνει χώρους εκδηλώσεων και ζητεί και λαμβάνει
οικονουικές ποοσφοοές νισ την οονάνωση και διεξαγωγή των εκδηλώσείον.
5. Έφορος Δημοσίων Σχέσεων

α. Είναι υπεύθυνος γιο τη σύνταξη καί έκδοση εφημερίδων και περιοδικών
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(έγγραφων και ηλεκτρονικών) σχετικά με τις ο ρ σ υ ιη μ ίυ ιιιιες ίου ευ/νΑυγυυ,
την τήρηση καί ανανέωση της ιστοσελίδας του Συλλόγου, την έκδοση δελτίων
τύπου και της επικοινωνίας, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα, με τοπικά,
ευρωπαϊκά καί διεθνή ΜΜΕ.
6. Ορισμός Εκπροσώπου του Συλλόγου Αποφοίτων στο Πανεπιστήμιο
Ο Γενικός Γραμματέας και ο Έφορος Δημοσίων Σχέσεων προτείνουν και το
Δ.Σ.

εγκρίνει

τον

ορισμό

ενός Έλληνα

φοιτητή

■

εκπροσώπου

στο

Πανεπιοτήμιο. ο οποίος θο έχει την ευθύνη να προβάλλει το Σύλλογο
Αποφοίτων -σύμφωνα με τους όρους του παρόντος- οτους φοιτητές του
Πανεπιστημίου.

Ο

εκπρόσωπος

του

Συλλόγου

Αποφοίτων

μπορεί

να

προσκαλείται να παρακολουθεί και συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.. δεν
έχο όμως δικαίωμα ψήφου σε αυτές.
Άρθρο 12
Εξελεγκτική Επιτροπή
1. Ο πρώτος επιτυχών στις εκλογές για την Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) είναι
και Πρόεδρος της και έχει την υποχρέωση να καλέσει τους άλλους δύο
επιτυχόντες σε πρώτη συνεδρίαση μέσα σε ένα (1) μήνα από την εκλογή.
2. Η Ε.Ε. έχει το δικαίωμα να λαμβάνει γνώση της διαχείρισης που κάνει το
Δ.Σ. στην περιουσία του Συλλόγου. Εχει ακόμη την υποχρέωση να υποραΛει
στην ετήσια τακτική Γ.Σ. λεπτομερώς γραπτή Έκθεση για τη διαχείριση του
Δ.Σ. Η Έκθεση αυτή καταχωρείται στα πρακτικά της Γ.Σ.
3. Το Δ.Σ. έχει την υποχρέωση να:
α. Παραδίδει για έλεγχο στην Ε.Ε. τα βιβλία και στοιχεία που αυτή ζητάει,
ώστε να λάβει γνώση της διαχείρισης του Δ.Σ.
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2 του άρθρου 8 του Κοτοοτοτίκοΰ.
Άοθοο 13
Πόροι του Σωμιατείου
1- Ο·1γϊγ>πγ)! τπ! ι τ* «λλόνοι J κΙνΠί εκτακτηΐ και τακτικοί.
α. Έκτακτοι πόροι είναι οι έκτακτες συνδρομές των μελών του Συλλόγου, οι
δωρεές,

κληρονομιές,

κληροδοσίες,

οι

πολιτιστικές

χορηγίες

και

οι

συνεισφορές της Πολιτείας (ενισχύσεις και επιχορηγήσεις από το Δημόσιο,
υργανα η Υπηρεσίες της ευρωπαϊκής ένωσης, υργανϊσμους κοινής ωψεΛειος,
Ιδρύματα και Υπηρεσίες) ή άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων (προς το

Σύλλογο), τα έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις του Συλλόγου και γεν ίί&βότι
έσοδα αποκτά νόμιμα ο Σύλλογος και από οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή'νόμβκό
πρόσωπο Δημοσίου, Δημοτικού ή Ιδιωτικού Χαρακτήρα.
β. Τακτικοί πόροι είναι το δικαίωμα εγγραφής των τακτικών και η τακτική
ετήσια συνδοουή (των τακτικών υελώνΐ. To uuioc των τακτικών πόιχον
ορίζεται και μπορεί να αυξομειώνεται με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ.
2. Δωρητές ονομάζονται με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ όσοι προσέφεραν
υψηλά ποσά στο Σύλλογο.
3. Ο Σύλλογος δεν επιτρέπεται να διενεργεί εμπορικές πράξεις, ούτε m i να
λαμβάνει προμήθεια, όταν γίνονται πράξεις για εκμετάλλευση της περιουσίας
του.
4. Για την απόκιηοη ιιεμίουαίας αιιό ιΟ Σύλλογο πιρούνια! οι δια ιόζεις Γων
Νομών, οιιως ιοχυυυν κασέ ψορσ.
Γενικές Διατάξεις
Άρθρο 14
Σ τ ο ιγ έ ϊ α Α ε ιτ ο υ Ρ ν ια ο

1. Έμβλημα του Συλλόγου είναι το επίσημο λογότυπο του Πανεπιστημίου
King's College London, ως ισχύει και που φέρει τις αντίστοιχες ενδείξεις και
σχεδίαση του Πανεπιστημιακού λογοτύπου και την επωνυμία του Συλλόγου. Η
στρογγυλή σφραγίδα του Συλλόγου φέρει στη μέση το επίσημο λογότυπο του
Πανεπιστημίου και περιμετρικά αναφέρει την επωνυμία του Συλλόγου και το
έτος αναγνώρισης του Συλλόγου.
2. Τα απαραίτητα βιβλία και στοιχεία του Συλλόγου είναι:
α. Αποδείξεις για εισπράξεις.
β. Εντάλματα για πληρωμές.
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δ. Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Δ.Σ.
ε. Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Γ.Σ.
ζ. Βιβλίο Εσόδων και Εξόδων Ταμείου,
η. Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας.
Όλα τα ανωτέρω και ΰιαδηποτε βιβλία και στοιχεία απαιτηθούν κατα την
εφαρμογή της νομοθεσίας είναι δυνατόν να τηρούνται και σε ηλεκτρονική
μορφή.
Θα υπάρχουν ακόμα όσα φανούν αναγκαία είτε από τις διατάξεις Νόμων, είτε
εξαιτίας της λειτουργίας του Συλλόγου.

Άοθοο 15
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Τροποποίηση Καταστατικού
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1. To Καταστατικό τροποποιείται μόνο με απόφαση ειδικής Γ.Σ. Για τη
σύγκληση

Γ.Σ. απαιτείται είτε απόφαση του Δ.Σ. (που λαμβάνεται με

πλειοψηφία των 4/5 των μελών του) είτε γραπτή αίτηση του 1/10 των
τακτικών μελών του Συλλόγου που είναι ταμειακώς εντάξει, καθώς και στις
δύο περιπτώσεις είναι υποχρεωτική η αναφορά των αναθεωρητέων διατάξεων
και η διατύπωση εισήγησης για τις διατάξεις του
Γ?ΓΛΤΓίνΛ\/ΤΛί nnrv* ΤΓίΛΠΛΠΠ!ΠίΤΠ

Καταστατικού

που

2. Στην ειδική Γ.Σ. για τη λήψη απόφασης τροποποίησης του Καταστατικού
σπατείται η συμμετοχή του ήμισυ των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών και
πλειοψηφία των % των παρόντων.
Άοθοο 16
Διάλυση του Συλλόγου
1. Ο Σύλλογος μπορεί να διαλυθεί μόνο με απόφαση ειδικής Γ.Σ. που
U U Y K u A tlIU i μ ο ν Ο γΙ
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απόφαση του Δ.Σ. (που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 4/5 του συνολικού
αριθμού των μελών του) είτε γραπτή αίτηση του 1/3 των τακτικών μελών του
Συλλόγου που είναι ταμειακώς εντάξα. Και στις δύο περιπτώσεις είναι
υποχρεωτική η αιτιολόγηση της προτεινόμενης διάλυσης.
2. Στην ειδική Γ.Σ. για τη λήψη απόφασης διάλυσης του Συλλόγου απατείται η
συμμετοχή των 4/5 των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών και πλειοψηφία
των 4/5 των παρόντων.
3. Ο Σύλλογος διαλύεται στις περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος.
4. Σε οποιαδήποτε περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου ισχύουν τα ακόλουθα:
ο. Μόλις αποφασιστεί η διάλυση, ο Σύλλογος είναι αυτοδίκαια σε κατάσταση
Π / .\ Λ I Ι Π / Ι Λ Ι / Γ Ι ϊ
!fyoi νπ ολοκληρωθεί η εκκαθάριση.
Εκκαθαριστές είναι τα μέλη του τελευταίου Δ.Σ. και αποφασίζουν με σχετική
πλειοψηφία. Όμως, η Γ.Σ. που αποφασίζει τη διάλυση μπορεί να ορίσει με την
ίδια απόφαση έναν ή περισσότερους εκκαθαριστές, οι οποίοι μπορεί να μην
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εκκαθαριστές διορίζονται δύο από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Η
διάρκεια της εκκαθαρίσεως δεν μπορεί να ξεπερνάει το ένα έτος, εκτός αν το
Μονομελές Πρωτοδικείο επιτρέψει παράταση.
β. Σε οποιαδήποτε περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου η περιουσία ταυ
διατίθεται, σύμφωνα με απόφαση της Γ.Σ. που θα αποφασίσει τη διάθεση της,

στο Πανεπιστήμιο King's College London, σε Πανεπιστήμιο εντ<% της
_

β

__

K.C?

-

Ελληνικής επικράτειας, στο Ελληνικό τμήμα του Βρετανικού Συ μ|& υλί|^ σ ε
κοινωφελείς σκοπούς όμοιους με τους σκοπούς του Συλλόγου, οι οποίοι |)g
αποβλέπουν πρωτίστως στην εξυπηρέτηση σπουδαστών και φοιτητών και για
την υποστήριξη άλλων φορέων με παρόμοιο σκοπό.
Άοθοο 17
Γενική Διάταξη
κάθε θέμα για το οποίο δεν υπάρχει ειδική πρόβλεψη σε τούτο το
Καταστατικό ρυθμίζεται με αποφάσεις της Γ.Σ., σύμφωνα με το Νόμο και με
το πνεύμα αυτού του Καταστατικού, εκτός αν ο Νόμος έχει προβλέψει στις
διατάξεις του άμεση ρύθμιση^
Το παρόν κατασταστικό ενεκρίθη ως έχει υπό των μελών της Ιδρυτικής
Γενικής Συνέλευσης της 5/5/2009, που συνεκλήθη ειδικά για το σκοπό αυτό,
και θα υποβληθεί στο αρμόδιο Πρωτοδικείο προς έγκριση.
Αθήνα, 5/5/2009
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Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο του
Kcrraurcnruccxi του παρόντος αωματνίου,
τ ο ο ν ο ια εγκρ/θήκ» δυνάμει ττ^ Η ^ λ Ι . {2θΟπ
απαφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου
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