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Σύλλογος Ελλήνων και Φιλελλήνων της Περιοχής La Côte «Η Ακτή» 

Πρακτικά Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2021 

 
Ημερομηνία: Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2021 

Ώρα: 16:30 με 18:00  

Μέρος: Maison de Quartier de la Redoute, Chemin de la Redoute 12, 1260 Nyon 

Παρόντα μέλη: Αγγελάκης Όθωνας, Βαρουξής Βαγγέλης, Βασσάλου Σοφία, Γιανναδάκη Κατερίνα, 

Δημητριάδης Αλέξανδρος, Θεοδωρίδου Σοφία, Κατσαμάνη Αγάπη, Κυπριανού Γιάννης, Λατσός Νίκος, 

Μήτση Θάλεια, Μουτούση Άννα, Μπεσίνη Μαρία, Μπιτσάκης Γιάννης, Μπουρνούς Χάρης, 

Παπαγεωργίου Κώστας, Παρχαρίδου Δέσποινα, Πίππη Ξένια, Πολύδωρος Θεόδωρος, Πορταριανού 

Χριστίνα, Πρίμα Εύη, Σάκκος Δημήτρης, Τσουράκης Νίκος, Χατζηιωαννίδου Κυριακή, Gramunt Άντα, 

Menk Sophie (σύνολο 25 παρόντες). 

 

1. Υποδοχή μελών 

(a) Υπογραφή της λίστας παρουσιών 

Σχεδόν όλα τα παρόντα μέλη υπέγραψαν τη λίστα παρουσιών (σύνολο 25 παρόντες).  

 

(b) Ορισμός προέδρου της γενικής συνέλευσης, συντάκτη πρακτικών και καταμετρητή ψήφων 

Κατόπιν πρότασης του απερχόμενου ΔΣ, ορίστηκαν οι παρακάτω: 

Πρόεδρος της Γ.Σ.: Αλέξανδρος Δημητριάδης 

Συντάκτης των πρακτικών: Όθων Αγγελάκης 

Καταμετρητής ψήφων: Δεν ορίστηκε αφού δεν κρίθηκε απαραίτητο 

 

(c) Παρατηρήσεις σχετικά με την ημερήσια διάταξη, προτάσεις για τροποποιήσεις/προσθήκες 

Δεν υπήρξαν παρατηρήσεις σχετικά με την ημερήσια διάταξη, παρά μόνο μια πρόταση σχετικά με το 

ρόλο της Ελεγκτικής Επιτροπής (βλ. θέμα 11). 

 

2. Επικύρωση των πρακτικών της ιδρυτικής Γενικής Συνέλευσης της 5ης Ιουλίου 2020 

Τα πρακτικά της ιδρυτικής Γενικής Συνέλευσης της 5ης Ιουλίου 2020 (είχαν αποσταλεί συνημμένα στην 

πρόσκληση της ΓΣ) εγκρίθηκαν από το σώμα της ΓΣ χωρίς παρατηρήσεις. 

 

3. Σκεπτικό της παραίτησης των μελών του Δ.Σ. πριν την ετήσια Γ.Σ. 2021 

Ο πρόεδρος του απερχόμενου ΔΣ Αλέξανδρος Δημητριάδης εξήγησε ότι το τελευταίο διάστημα 

αρκετά μέλη του ΔΣ εξέφρασαν την επιθυμία να αποχωρήσουν από αυτό για προσωπικούς λόγους 
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(έλλειψη χρόνου, αυξημένες οικογενειακές και επαγγελματικές υποχρεώσεις). Έτσι, στην τελευταία 

χρονικά συνεδρίαση του ΔΣ στις 29 Αυγούστου 2021, συμφωνήθηκε να παραιτηθεί όλο το ΔΣ ενόψει 

της προγραμματισμένης τακτικής Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 16β του Καταστατικού, 

δίνοντας έτσι τη δυνατότητα να μπουν νέα μέλη στο ΔΣ χωρίς την ανάγκη σύγκλισης έκτακτης Γενικής 

Συνέλευσης σε σύντομο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, το ΔΣ εισηγείται την τροποποίηση του 

άρθρου 11 του Καταστατικού ώστε να μετατραπεί η θητεία του ΔΣ σε ετήσια από διετής (βλ. θέμα 4). 

Τα απερχόμενα μέλη του ΔΣ που παρευρέθηκαν στη ΓΣ επιβεβαίωσαν ότι το κλίμα εντός του ΔΣ ήταν 

και παραμένει άριστο και ότι οι λόγοι των παραιτήσεών τους είναι αμιγώς προσωπικοί.  

 

4. Συζήτηση και ψηφοφορία επί των προτάσεων του Δ.Σ. για αλλαγές στο καταστατικό  

Το ΔΣ κατέθεσε μια σειρά από προτάσεις για την τροποποίηση του Καταστατικού, οι οποίες 

επισυνάπτονταν στην πρόσκληση της ΓΣ. Οι αλλαγές αυτές συζητήθηκαν και υιοθετήθηκαν από το 

σώμα της ΓΣ με κάποιες τροποποιήσεις. Το νέο ΔΣ αναλαμβάνει να υλοποιήσει τις αλλαγές που 

συμφωνήθηκαν στο ελληνικό και στο γαλλικό κείμενο του Καταστατικού. Αναλυτικότερα οι αλλαγές:  

 

(i) Άρθρο 10γ - Αναγκαία απαρτία για διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης 

Κατόπιν προτροπής του νομικού συμβουλίου της Nyon, αποφασίστηκε η μείωση της απαιτούμενης 

απαρτίας για τη διεξαγωγή (τακτικής ή έκτακτης) Γενικής Συνέλευσης από 50% σε 30% των μελών (ως 

μέλη λογίζονται μόνο τα ταμειακώς εντάξει μέλη την ημέρα της τακτικής ΓΣ).  

Σχόλιο: Το σώμα της ΓΣ προτίμησε να μειωθεί το ποσοστό σε 30% έναντι της αρχικής πρότασης του 

ΔΣ για 20%. 

 

(ii) Άρθρα 11/16 - Ελάχιστος αριθμός μελών, διάρκεια θητείας και παραίτηση μέλους ΔΣ 

Το νομικό συμβούλιο της Nyon πιστεύει ότι ο ελάχιστος αριθμός των 5 ατόμων για το ΔΣ είναι αρκετά 

δεσμευτικός, καθώς τυχόν ταυτόχρονη παραίτηση μερικών μελών του ΔΣ μπορεί να οδηγήσει σε 

έκτακτη Γενική Συνέλευση (κάτι που γενικά συνεπάγεται αρκετή γραφειοκρατία). Πρότεινε να 

προβλεφθεί στο άρθρο 16β η δυνατότητα αντικατάστασης ενός παραιτηθέντος μέλους του ΔΣ μέσω 

της διαδικασίας της cooptation (απευθείας ορισμός νέου μέλους από τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ), ώστε 

να μη χρειάζεται να συγκληθεί έκτακτη Γενική Συνέλευση για εκλογή νέου ΔΣ και μόνο. Το σώμα της 

ΓΣ υιοθέτησε αυτήν την πρόταση. 

Επιπλέον, εγκρίθηκε η πρόταση του ΔΣ για την τροποποίηση του άρθρου 11 αναφορικά με τη μείωση 

της διάρκειας της θητείας του ΔΣ από 2 χρόνια σε 1 χρόνο.  

 

(iii) Άρθρο 19 - Δικαιοδοσία 

Τυχόν διαφορές που δεν μπορούν να επιλυθούν στα πλαίσια της Γ.Σ. εμπίπτουν στη δικαιοδοσία των 

δικαστηρίων της Nyon και ισχύει το ελβετικό δίκαιο. 

Σχόλιο: στην τωρινή μορφή του καταστατικού γίνεται λανθασμένα αναφορά στα δικαστήρια της 

Λωζάνης ή/και στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ελβετίας. Αυτή η αλλαγή ζητήθηκε από το νομικό 

συμβούλιο της Nyon και εγκρίθηκε ομόφωνα από το σώμα της ΓΣ. 

 

5. Απολογισμός δράσεων για το διάστημα Ιούλιος 2020 - Σεπτέμβριος 2021 

Ο απολογισμός των δράσεων του Συλλόγου για το διάστημα από τον Ιούλιο του 2020 έως και τον 

Σεπτέμβριο του 2021 παρουσιάστηκε προφορικά από τον πρόεδρο του απερχόμενου ΔΣ Αλέξανδρο 

Δημητριάδη. Συνοπτικά, αναφέρθηκαν οι παρακάτω δράσεις και ενέργειες του Συλλόγου: 

- 2 συναντήσεις πικ-νικ στο πάρκο του Vich στις 6 Σεπτεμβρίου 2020 και στις 27 Ιουνίου 2021. 
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- 2 ανοιχτές συναντήσεις στο χώρο της Redoute στις 25 Οκτωβρίου 2020 και στις 6 Ιουνίου 2021. 

- 2 διαδικτυακές συναντήσεις (μέσω Zoom) στις 3 Φεβρουαρίου 2021 και στις 11 Μαρτίου 2021. 

- Συμμετοχή με πώληση φαγητών στην 16η Fête de l’Interculturelle de Nyon στις 5 Σεπτεμβρίου 2021. 

- Διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) με θέμα «Μιλάμε για τον ύπνο των παιδιών» που οργανώθηκε 

από το μέλος του απερχόμενου ΔΣ Μαρία Μπεσίνη στις 22 Νοεμβρίου 2020. 

- Δημιουργία χωριστού group WhatsApp για τους γαλλόφωνους/φιλέλληνες. 

- Διεξαγωγή διαγωνισμού για τη σχεδίαση του λογοτύπου του Συλλόγου. Το τελικό λογότυπο και το 

banner που χρησιμοποιείται (π.χ. στο facebook) σχεδιάστηκε από την Κωνσταντίνα Πατάκη 

αντλώντας έμπνευση από τα δύο σχέδια που υποβλήθηκαν από παιδιά στα πλαίσια του διαγωνισμού.  

- Ενημέρωση σχετικά με τις υποψηφιότητες Ελλήνων στις αυτοδιοικητικές εκλογές της Nyon τον 

Μάρτιο 2021. 

- Ορισμός εκπροσώπων στην Commission d’Intégration Suisses-Etrangers της Nyon (Αλέξανδρος 

Δημητριάδης) και του Gland (Γιάννης Μπιτσάκης). 

- Στήριξη της πρωτοβουλίας για δημιουργία ελληνικού σχολείου στη Nyon με τη συλλογή στοιχείων 

από ενδιαφερόμενους γονείς. 

 

6. Οικονομικός απολογισμός έτους 2020 και έκθεση ελεγκτικής επιτροπής 

Ο ισολογισμός και ο πίνακας εσόδων-εξόδων του Συλλόγου είχαν επισυναφθεί στην πρόσκληση της 

ΓΣ. Ο ταμίας του απερχόμενου ΔΣ Όθων Αγγελάκης ανέφερε ότι για το έτος 2020 ο Σύλλογος είχε 

πρακτικά μόνο έσοδα από τις συνδρομές των ιδρυτικών του μελών, καθώς τα μόνα έξοδα ήταν οι 

χρεώσεις του τραπεζικού λογαριασμού.  

Η ελεγκτική επιτροπή εξέτασε το σύνολο των οικονομικών πεπραγμένων της χρονιάς 2020 και με την 

έκθεσή της πρότεινε την απαλλαγή του ΔΣ από τυχών ευθύνες σχετικά με την οικονομική διαχείριση. 

Η Αγάπη Κατσαμάνη, μέλος της ελεγκτικής επιτροπής, πρότεινε στο ΔΣ να δίνει αποδείξεις στα μέλη 

που εξοφλούν τη συνδρομή τους με μετρητά για διευκόλυνση του ελέγχου και της διαφάνειας των 

οικονομικών συναλλαγών του Συλλόγου, πρόταση με την οποία συμφώνησε το σώμα της ΓΣ. 

 

7. Έγκριση των απολογισμών - απαλλαγή ευθυνών του Δ.Σ. 

Οι απολογισμοί του ΔΣ εγκρίθηκαν δια βοής από το σώμα και το απερχόμενο ΔΣ απαλλάχθηκε από 

τυχόν ευθύνες του σχετικά με το διάστημα από τον Ιούλιο 2020 έως και τον Σεπτέμβριο 2021. 

 

8. Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτικής επιτροπής 

Συνολικά 9 από τα παρόντα μέλη εκδήλωσαν το ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στο νέο ΔΣ και – 

σύμφωνα με το άρθρο 11α του καταστατικού – εξελέγησαν δια βοής. Πρόκειται για τα παρακάτω 

μέλη (με αλφαβητική σειρά):  

Αγγελάκης Όθωνας, Δημητριάδης Αλέξανδρος, Θεοδωρίδου Σοφία, Μπιτσάκης Γιάννης, Πίππη Ξένια, 

Πορταριανού Χριστίνα, Χατζηιωαννίδου Κυριακή, Gramunt Άντα και Menk Sophie. 

Για την Ελεγκτική Επιτροπή, επανεξελέγησαν οι Κατσαμάνη Αγάπη και Μπουρνούς Χάρης, ενώ δεν 

ορίστηκε αναπληρωματικό μέλος.  

 

9. Ορισμός ποσών για τις συνδρομές 2022 

Μετά από σύντομη συζήτηση, συμφωνήθηκε να παραμείνουν τα ποσά των συνδρομών ως έχουν: 

30.- CHF για έναν ενήλικα 

50.- CHF για ζευγάρι/οικογένεια 



4 
 

10. Προσεχείς δράσεις και εκδηλώσεις του συλλόγου  

Συζητήθηκαν προτάσεις για προσεχείς δράσεις του Συλλόγου:  

- Βραδιά ποίησης με ελληνικά και γαλλικά ποιήματα από την Κυριακή Χατζηιωαννίδου. Κρίθηκε πολύ 

καλή ιδέα για να προσελκυσθεί και γαλλόφωνο ακροατήριο. Το ερώτημα που τίθεται είναι το μέγεθος 

της εκδήλωσης (βάση της διαθεσιμότητας των αιθουσών στο κτήριο της Redoute) και ο τρόπος 

επικοινωνίας της εκδήλωσης στα τοπικά μέσα. 

- Ατελιέ ζωγραφικής για παιδιά από γνωστό του Γιάννη Μπιτσάκη και της Κατερίνας Γιανναδάκη από 

το μουσείο Μπενάκη. Πιθανότατα δε χρειάζεται πιστοποιητικό Covid για τέτοιου είδους εκδήλωση, 

αφού απευθύνεται σε παιδιά. Ο Γιάννης και η Κατερίνα αναλαμβάνουν να επικοινωνήσουν μαζί του 

για να δουν τις λεπτομέρειες σχετικά με την οργάνωση (ημερομηνία, κόστος κτλ.). 

- Θεματικά μαθήματα (π.χ. μαγειρικής, ζαχαροπλαστικής ή άλλα) με σχετικά περιορισμένο (ενήλικο) 

ακροατήριο. Το νέο ΔΣ αναλαμβάνει να διευκρινίσει με το service des manifestations της Nyon αν - 

με βάση τα ισχύοντα μέτρα – τέτοιες δράσεις απαιτούν τη χρήση πιστοποιητικού Covid ή όχι. 

- Ελεύθερες συναντήσεις γνωριμίας στο χώρο του Maison de Quartier de la Redoute 1-2 φορές το 

μήνα, ιδίως κατά τους χειμερινούς μήνες. 

- Χριστουγεννιάτικη γιορτή στα πρότυπα της αντίστοιχης γιορτής του 2019. 

- Μαθήματα παραδοσιακών χορών τα οποία έχουν ήδη ξεκινήσει από τις 12 Σεπτεμβρίου 2021 από 

την Άντα Gramunt. 

 

11. Διάφορα θέματα και προσωπικές προτάσεις  

Ο Χάρης Μπουρνούς, μέλος της ελεγκτικής επιτροπής, έθεσε ως θέμα προς συζήτηση την περαιτέρω 

διευκρίνηση του ρόλου της ελεγκτικής επιτροπής. Παρότι συνήθως ο ρόλος της ελεγκτικής επιτροπής 

περιορίζεται στον έλεγχο των οικονομικών πεπραγμένων ενός συλλόγου σε ετήσια βάση, θα 

μπορούσε να ανατεθεί στην επιτροπή ο ρόλος του ελέγχου της τήρησης από το ΔΣ των διαδικασιών 

που προβλέπονται από το Καταστατικό. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προσδώσει ακόμα μεγαλύτερη 

διαφάνεια στη λειτουργία του Συλλόγου και να λειτουργήσει ως αντίβαρο στη δημιουργία ‘‘κλίκας’’ 

στο εσωτερικό του ΔΣ.  

Η ιδέα ακούγεται ενδιαφέρουσα, αλλά στην παρούσα φάση δεν υπάρχουν πολλές διαδικασίες που 

να ορίζονται από το Καταστατικό σχετικά με τη λειτουργία του ΔΣ. Ο απερχόμενος πρόεδρος του ΔΣ 

Αλέξανδρος Δημητριάδης προτείνει να συζητηθεί το θέμα μεταξύ του νέου ΔΣ και της ελεγκτικής 

επιτροπής έως την επόμενη ΓΣ με στόχο την κατάρτιση ενός εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας που 

θα ορίζει τις βέλτιστες πρακτικές για τον τρόπο λειτουργίας του ΔΣ. Η πρόταση αυτή υιοθετήθηκε από 

το σώμα της ΓΣ. 

 

 

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης 

Αλέξανδρος Δημητριάδης 

 

 

 

 

Ο Συντάκτης των Πρακτικών 

Όθων Αγγελάκης 

 
 

 


