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Πρωτόκολλο της καταστατικής ΓΣ, 7.4.19, Cafe Graf Eberhardt 15.00 – 16.45 
 
Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, 
 
Στην σημερινή καταστατική Γενική Συνέλευση, (7.4.19 και ώρα 15.00) θα γίνει 
συζήτηση πάνω στην πρόταση αλλαγής καταστατικού. Η απόφαση για την αλλαγή 
καταστατικού πάρθηκε στην ΓΣ στις 13.01.2019. Το σχέδιο αλλαγής έγινε από τον 
πρόεδρο και στάλθηκε στα μέλη στις 14.02.2019. Όλα τα μέλη είχαν αρκετό χρόνο 
για να μελετήσουν τις αλλαγές. Η σημερινή καταστατική ΓΣ συγκλείσθηκε σύμφωνα 
με το ισχύον καταστατικό.  
Η ΓΣ μπορεί να αρχίσει τις εργασίες της. Παρευρίσκονται πάνω από τα μισά μέλη 
και σύμφωνα με το καταστατικό έχουμε απαρτία. Δύο μέλη απέχουν 
δικαιολογημένα και δύο αδικαιολόγητα.  
 
15.15: η ΓΣ αρχίζει τις εργασίες της  
Η ΓΣ ανοίγει την συζήτηση με την εκλογή του προεδρείου συζήτησης. Την 
συζήτηση την  διευθύνει ο πρόεδρος Κ.Κ. 
Ημερήσια Διάταξη: 
1.-την εισήγηση του προέδρου της ΕΕΕ.ΒΒ (βλ. (σχέδιο1 καταστατικού)..  
2.-την συζήτηση πάνω στην πρόταση του ΔΣ και ενδεχομένως και άλλων 
εναλλακτικών προτάσεων. 
3.-ψηφοφορία 
4.-το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας της ΓΣ. 
 
Το σχέδιο αλλαγής καταστατικού έγινε δεκτό σαν βάση συζήτησης. 
Η πρόταση του Κ.Κ. να διαγραφεί το «Διανοούμενοι» λόγω έλλειψης 
Διανοουμένων δεν έγινε δεκτή. Να προσπαθήσουμε να αυξήσουμε τον αριθμό 
Διανοουμένων ήταν η αντιπρόταση (Φ.Α.). 
Η πρόταση για μια πιο ευρύ διατύπωση των στόχων του συλλόγου (Α.Ι.) έγινε 
δεκτή από την ΓΣ.  
Η πρόταση για μια ετήσια συνδρομή των 100.-€ (Φ.Β.) δεν έγινε δεκτή. Δεκτή έγινε 
η αντιπρόταση (Ε.Κ.) για 60.-€ προ έτος και μέλος. Η ετήσια συνδρομή 
καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό του συλλόγου.  
Η πρόταση για μια διαφορετική διατύπωση του Ägäis-homo-sapiens-Projekt (Φ.Α.) 
έγινε δεκτή.  
Το σχέδιο με τις αλλαγές τέθηκε σε ψηφοφορία και έγινε παμψηφεί δεκτό. 
Το νέο καταστατικό υπογράφουν όλα τα παρευρισκόμενα μέλη.  



 
Η ΓΣ αποφάσισε και τα παρακάτω: 
 
Η ΕΕΕ&Δ.ΒΒ. να διοργανώσει εκδήλωση (εκδηλώσεις) με τους Έλληνες 
υποψήφιους των Δημοτικών και Ευρωπαϊκών εκλογών 
Η ΕΕΕ&Δ.ΒΒ. να διοργανώσει εκδήλωση όπου ο Κύρο Πόντε θα παρουσιάσει το 
νέο του βιβλίο.  
Η ΕΕΕ&Δ.ΒΒ. να διοργανώσει εκδήλωση μετά τις καλοκαιρινές διακοπές με τον 
καθηγητή Γεώργιο-Στυλιανό Πρεβελάκη.  
Η ΕΕΕ&Δ.ΒΒ. να συμμετέχει μια φορά το μήνα με ομιλία στο πρόγραμμα 
«θεματικών» της Ελληνικής Κοινότητας Στουτγάρδης, αν φυσικά αυτό το επιθυμεί 
και η ΕΚΣ.. 
Η ΕΕΕ&Δ.ΒΒ. να επιδιώξει καλές και στενές σχέσεις συνεργασίες με όλους τους 
ελληνικούς και μη συλλόγους της περιοχής με απώτερο σκοπό την υλοποίηση των 
στόχων της. Π.Χ. για την καταγραφή της ιστορίας των Ελλήνων. 
 
16.45: Τέλος των εργασιών της ΓΣ. 
 
Κώστας Καρράς 
Πρόεδρος της ΕΕΕ.ΒΒ 


