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ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ 
TMHMA ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

               

KATAΣTATIKO TOY “A” ASSOCIATION  
 

Άρθρο 1 O τίτλος του Αθλητικού Συνδέσμου των μαθητών και μαθητριών των Σχολείων του Ελληνοαμερικανικού 
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Ε.Ε.Ι.) είναι “A” Association και λειτουργεί υπό την εποπτεία του Τμήματος 
Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού από το 1937. 

 
Άρθρο  2  Οι σκοποί του Συνδέσμου είναι οι ακόλουθοι: 

2.1. Η τόνωση και καλλιέργεια του φίλαθλου και του ομαδικού πνεύματος, της συνεργασίας και της 
ευγενούς άμιλλας μεταξύ των μαθητών και μαθητριών, καθώς και η ανάπτυξη ηγετικών 
ικανοτήτων και αθλητικών προτύπων προς μίμηση. 

2.2. Η ανάπτυξη και ενίσχυση των αθλητικών δραστηριοτήτων των Σχολείων του Ε.Ε.Ι.  
2.3. Η οργάνωση εκδηλώσεων αθλητικού, κοινωνικού και πολιτιστικού περιεχομένου, που θα 

απευθύνονται στην Κολλεγιακή Κοινότητα, με την εποπτεία του Τμήματος Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού. 

2.4. Η καλλιέργεια, διατήρηση και ενίσχυση της αθλητικής παράδοσης του Σχολείου μας. 
2.5. Η στενή συνεργασία του με το Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με σκοπό το βέλτιστο 

συντονισμό και την επιτυχία των αθλητικών δραστηριοτήτων του Ε.Ε.Ι. 
2.6. Η τήρηση της τάξεως και άλλα συναφή καθήκοντα σε αθλητικές και άλλες εκδηλώσεις του 

Κολλεγίου. 
 

Άρθρο 3  Η εισδοχή μέλους στο Σύνδεσμο πραγματοποιείται: 
Με απόφαση του Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού σε ειδικές συνεδριάσεις με την 
παρουσία και τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης (ως προς την ακαδημαϊκή επάρκεια και τη 
συμπεριφορά των υποψηφίων). Οι συνεδριάσεις θα πραγματοποιούνται δύο φορές κατ’ έτος, 
τους μήνες Σεπτέμβριο και Μάιο, υπό την προϋπόθεση ότι το υποψήφιο μέλος: 

3.1. Έχει υψηλές διακρίσεις και επιδόσεις, σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος Καταστατικού. 
3.2. Επιδεικνύει αποδεδειγμένα άριστο ήθος, άμεμπτη διαγωγή, ομαδικό πνεύμα, συνέπεια στη 

γενική συμπεριφορά του και ενεργό συμμετοχή στις δραστηριότητες του μαθήματος Φυσικής 
Αγωγής, καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια ατομικής αθλητικής βελτίωσης και έχει ενστερνιστεί 
τις αρχές του «ευ αγωνίζεσθαι» και του φίλαθλου πνεύματος. 

3.3. Είναι συνεπές προς τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις του και δεν έχει πειθαρχικά προβλήματα.  
 
Άρθρο 4   4.1.  Ο Σύνδεσμος του “A” Association διοικείται από επταμελές Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται 

από την ολομέλεια των ενεργών μελών του (άρθρο 5, 6, 7) και το οποίο, στην πρώτη 
συνεδρίαση, εκλέγει  Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία του Συνδέσμου.  Η 
θητεία του Συμβουλίου είναι ετήσια.  

          4.2. Στις συνεδριάσεις του Συνδέσμου συμμετέχουν απαραιτήτως και οι δύο Καθηγητές-Σύμβουλοι, 
οι οποίοι είναι Καθηγητές / Καθηγήτριες Φυσικής Αγωγής του Ε.Ε.Ι. και πρέπει να προέρχονται 
ένας από το Κολλέγιο Αθηνών και ένας από το Κολλέγιο Ψυχικού. Οι Καθηγητές / Καθηγήτριες 
Σύμβουλοι προτείνονται από τον Διασχολικό Προϊστάμενο του Τμήματος Φυσικής Αγωγής & 
Αθλητισμού στη Διεύθυνση.  

4.3. Οι εκλογές για την ανάδειξη του Συμβουλίου του “A” Association γίνονται το μήνα Σεπτέμβριο 
μετά την εκλογή των νέων μελών. Απαιτείται απαρτία των 2/3 του συνόλου. Συμμετέχουν σ’ 
αυτές και ψηφίζουν μόνο τα ενεργά μέλη “Α”.  Τα δόκιμα μέλη του “α” δεν έχουν δικαίωμα 
ψήφου. Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποστηρίζονται από τουλάχιστον τρία ενεργά μέλη, η δε 
ψηφοφορία είναι μυστική.  Την πρώτη αυτή συνεδρίαση συγκαλούν οι Καθηγητές-
Σύμβουλοι, οι οποίοι και παραμένουν μέχρι την ολοκλήρωση της εκλογής του νέου 
Συμβουλίου. Τις εκλογές διεξάγει Εφορευτική Επιτροπή απαρτιζόμενη από τρία μέλη, που 
εκλέγονται με φανερή ψηφοφορία. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να 
θέσουν υποψηφιότητα για το Συμβούλιο.  Στο επταμελές Συμβούλιο θα πρέπει υποχρεωτικά 
να αντιπροσωπεύονται το Κολλέγιο Αθηνών και το Κολλέγιο Ψυχικού με τουλάχιστον τρία μέλη 
έκαστο. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην έβδομη θέση, οι εκλογές επαναλαμβάνονται μεταξύ 
των υποψηφίων, που ισοψήφησαν. 



2 

4.4. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εκλέγεται εκ περιτροπής από το Κολλέγιο Αθηνών και από το 
Κολλέγιο Ψυχικού. 

4.5. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου καλεί σε συνεδρίαση το Συμβούλιο ή τα μέλη του Συνδέσμου, 
προεδρεύει των συνεδριάσεων, εισάγει στη συνεδρίαση τα προς συζήτηση θέματα και μεριμνά 
για την κοινοποίηση των αποφάσεων σε όλα τα μέλη. 

4.6. Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο κατά την απουσία του. 
4.7. Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, που υπογράφονται στην επόμενη 

συνεδρίαση, τον πίνακα παρουσιών των μελών στις συνεδριάσεις και γενικά εκτελεί κάθε 
εργασία γραμματειακής φύσης. 

4.8. Ο Ταμίας μεριμνά για τα οικονομικά των εκδηλώσεων του Συνδέσμου.  
4.9. Σε περίπτωση παραιτήσεως ή αποχωρήσεως ή διαγραφής μέλους του Συμβουλίου, το μέλος 

αντικαθίσταται από τον πρώτο επιλαχόντα του αντίστοιχου Σχολείου κατά τις εκλογές του 
Συμβουλίου και στη συνέχεια επαναλαμβάνονται οι διαδικασίες συγκρότησης του Συμβουλίου 
σε Σώμα. 

 
Άρθρο 5  Τα μέλη του Συνδέσμου διακρίνονται σε «ενεργά» και σε «δόκιμα». Τα ενεργά μέλη διακρίνονται με 

το κεφαλαίο “Α”, τα δε δόκιμα με το μικρό “α”. Οι προϋποθέσεις απονομής των διακρίσεων “Α” και  
“α” αναφέρονται λεπτομερώς στο Άρθρο 9. 
 

Άρθρο 6  Ο Πρόεδρος καλεί σε Γενική Συνέλευση τα μέλη του Συνδέσμου μια φορά το μήνα, σε τακτή ώρα και 
ημέρα, ή εκτάκτως, όταν είτε το Προεδρείο, είτε οι Καθηγητές-Σύμβουλοι το κρίνουν αναγκαίο.  
Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις είναι δυνατόν να διεξαχθούν, όταν τούτο ζητηθεί από ένα μέλος 
γραπτώς με αναφορά του προς συζήτηση θέματος.  Το αίτημα για Έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει 
να υποστηρίζεται από το 1/3 των μελών του Συνδέσμου.  Ο Σύνδεσμος βρίσκεται σε ολομέλεια, 
όταν παρίστανται τουλάχιστον τα 2/3 των ενεργών μελών του “Α”.  Οι προτάσεις ή και οι αποφάσεις 
του Συνδέσμου υπόκεινται στην έγκριση του Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και της 
Διεύθυνσης. 

 
Άρθρο 7  Οι υποχρεώσεις κάθε μέλους του Συνδέσμου, ενεργού ή δόκιμου, συνοψίζονται ως εξής:  

7.1. Παρουσία του στις Συνελεύσεις του Συνδέσμου. 
7.2. Πιστή τήρηση των αρχών, των σκοπών και των αποφάσεων του Συνδέσμου. 
7.3. Ενεργή συμβολή στην προαγωγή και διάδοση στα λοιπά μέλη της Μαθητικής Κοινότητας, μέσω 

της δικής του άμεμπτης συμπεριφοράς, των αρχών της ευγενούς άμιλλας, του φίλαθλου 
πνεύματος και της διατήρησης της αθλητικής παράδοσης του Σχολείου.  

7.4 Υποχρεωτική παρουσία κάθε μέλους με τη στολή του “Α” Association στις αθλητικές εκδηλώσεις, 
τελετές και εορτές του Σχολείου. 

 
Άρθρο 8  Τροποποίηση του Καταστατικού του “A” Association γίνεται με την έγκριση της Διεύθυνσης κατόπιν 

εισήγησης του Προϊσταμένου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.  
 
Άρθρο 9  Οι ειδικοί όροι για την εισδοχή ενός νέου μέλους στον Σύνδεσμο, είτε ως δόκιμου μέλους με τη 

διάκριση “α”, είτε ως ενεργού μέλους με τη διάκριση “Α”, πέραν των βασικών – γενικών όρων, που 
αναφέρονται στο άρθρο 3, είναι τουλάχιστον ένας εκ των ακολούθων: 

 

9.1.1 Να είναι μέλος των Αντιπροσωπευτικών Ομάδων του Ε.Ε.Ι. (με υποχρεωτική τουλάχιστον 
μια προπόνηση εβδομαδιαίως με τον προπονητή της Αντιπροσωπευτικής Ομάδας ή με 
άλλον εγκεκριμένο προπονητή) και να έχει συμμετάσχει στα ¾ των αγωνιστικών 
υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια ενός σχολικού έτους από την 1η Σεπτεμβρίου ως την 31η 
Αυγούστου. 

9.1.2 Να έχει επιτύχει ανεξαρτήτως της αντιπροσωπευτικής ομάδας στην οποία ανήκει, 
σημαντικές διακρίσεις και υψηλές επιδόσεις σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος, που 
περιλαμβάνεται στον κατάλογο Ομοσπονδιών της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων, είτε 
σε Διεθνείς ή Πανελλήνιους Αγώνες έστω και αν συμμετέχει στους αγώνες με ομάδες που 
δεν ανήκουν στο Ε.Ε.Ι., εφόσον το Ε.Ε.Ι. δε διαθέτει ανάλογη αντιπροσωπευτική ομάδα 
(Ολυμπιακούς Αγώνες, Παγκόσμια/ Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα ή Πανελλήνιους 
Μαθητικούς Αγώνες, κ.α), ή να έχει καταλάβει την πρώτη θέση σε εσωτερικούς αγώνες 
(Δέλτεια, Γαβριήλεια, Τουρνουά Τένις, στην τελική φάση του Ανωμάλου Δρόμου κ.α.). 
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9.1.3 Να έχει επιτύχει διακρίσεις σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος μη περιλαμβανομένου 
στον κατάλογο Ομοσπονδιών της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων και εφόσον πληρούνται 
οι προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 3, το Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
δύναται να απονείμει τη διάκριση του “Α” ή του “α” με πλειοψηφία των 3/5 των μελών 
του.   

 
9.2. Για να προταθεί από τον προπονητή ένα ήδη δόκιμο μέλος του “α” και να γίνει δεκτό ως ενεργό 

με τη διάκριση “Α”, πρέπει να εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι του 9.1. και να έχει επιδείξει 
βελτίωση των επιδόσεων του μέχρι την ημέρα που προτείνεται για το “Α”. 

 
9.3. Την επαναφορά της πρότασης για απονομή σε υποψήφιο του “Α” ή “α” (εφόσον πληρούνται        

οι προϋποθέσεις) οφείλει να υποβάλει ο προπονητής του αθλήματος. Εάν δεν υπάρχει 
προπονητής, ο Προϊστάμενος Φυσικής Αγωγής. 

Άρθρο 10  
10.1. Ο/η κάτοχος του “Α” ή του “α” διαγράφεται με απόφαση του Τμήματος Φυσικής        

Αγωγής & Αθλητισμού, όταν: 
10.1.1. Υποπέσει σε σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα.       
10.1.2. Απουσιάσει αδικαιολόγητα από τρεις συνεδριάσεις του Συνδέσμου. 
10.1.3. Δεν ακολουθήσει πιστά τις αποφάσεις του Συνδέσμου. 
10.1.4. Δεν είναι συνεπής προς τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις του/της,   
10.1.5. Έχει σταματήσει την αθλητική δραστηριότητά του/της ή και τη συμμετοχή του/της    

στην Αντιπροσωπευτική Ομάδα του Σχολείου.  
10.1.6. Όταν ο ίδιος ο μαθητής ή οι γονείς του επιχειρήσουν να επηρεάσουν καθ’ οιονδήποτε 

τρόπο τους Εκπαιδευτικούς στην απόφασή τους. 
   10.2. Στα διαγραφέντα μέλη δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στις συνεδριάσεις, εργασίες και λοιπές 

δραστηριότητες του Συνδέσμου, η χρήση της στολής και των διακριτικών του Συνδέσμου. 
 

Άρθρο 11  
11.1 Ειδικά σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, που δεν πραγματοποιήθηκαν πρωταθλήματα ή δεν 

υπήρξε αγωνιστική δραστηριότητα στα αθλήματα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, 
τελειόφοιτοι μαθητές/μαθήτριες της Γ’ Λυκείου ή του ΙΒ2, κάτοχοι του μικρού “α”, οι οποίοι/ες 
αποδεδειγμένα δεν έχουν σταματήσει την αθλητική τους δραστηριότητα, δύναται να προταθούν 
τιμητικά για απονομή του μεγάλου “A”, στην λήξη της φοίτησής τους στο Σχολείο.         


