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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

νεργειακό Βημα Νοτιοανατολικής Ευρώπης - Θεσσαλονίκη»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A 

ενικές διατάζεις - Τίτλος - Έδοα - Σκοπός

Αρθρο 1° -  Ε; Εωνυμία -  Διακριτικός τίτλος -  Έδρα

1. Ιδρύεται στη θε< >ι 

Νοτιοανατολικής 

European Energy 

ως «Σωματείο». Η 

ο διακριτικός τίτλους 

Καραμανλή 137 

Δήμου.

2. Το σωματείο 

διεπόμενο από τις 

άρθρων 78 επ. του

1. Σκοποί του 

α) Η ενημέρωφη 

επιστημονικές» 

αφορούν την 

καύσιμα, ιδίως 

μεταφορά, απο 

διοργάνωσης 

επιστημονικών 

β) Η μελέτη, 

παραγωγής ενέρψ 

σχέση με την εξ( 

διανομή και χρή^η

πιγ

σαλονίκη σωματείο με την επωνυμία «Ενεργειακό Βήμα 

Ευρώπης - Θεσσαλονίκη» και διακριτικό τίτλο “South Eastern 

Vorum - Thessaloniki ”, αναφερόμενο εφεξής στο καταστατικό 

επωνυμία του Σωματείου αποδίδεται στην αγγλική γλώσσα ως 

Η έδρα του Σωματείου είναι τα επί της οδού Κωνσταντίνου 

φαφεία στην πόλη της Θεσσαλονίκης, εντός του ομώνυμου

αποτελεί μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, 

πατάξεις των ακολούθων άρθρων και, συμπληρωματικώς, των 

\στικού Κώδικα.

Αρθρο 2° - Σκι wioi του Σωματείου.

Σωματείου είναι:

, πληροφόρηση και κατάρτιση των μελών του για τις 

τεχνικές, νομικές, διπλωματικές και πολιτικές εξελίξεις που 

παραγωγή ενέργειας, τα ενεργειακά δίκτυα και τα ορυκτά 

σε σχέση με την εξόρυξη, παραγωγή, προμήθεια, εμπορία, 

(ήκευση, διανομή και χρήση του φυσικού αερίου, δια της 

< τυνεδρίων, ημερίδων και λοιπών ενημερωτικών και 

εκδηλώσεων.

οβολή, υποστήριξη και συμβολή στην ανάπτυξη τεχνολογιών 

ειας καθώς και ενεργειακών δικτύων και υποδομών, ιδίως σε 

ρυξη, παραγωγή, προμήθεια, εμπορία, μεταφορά, αποθήκευση, 

του φυσικού αερίου.



ϊ) ίΐ ούοςηγ^,Τ) ιων οχεοεων, οικονομικών κ</\ κυι.νω νικών, των μελών (.υυ και 

η ανάπτυξη της αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ τους, καθώς και η
I

διαμόρφωση στρατηγικής σε σχέση με την παραγωγή ενέργειας και την 

εξόρυξη, παραγωγή, προμήθεια, εμπορία, μεταφορά, αποθήκευση, διανομή και 

χρήση του φυσικού αερίου σε εθνικό επίπεδο με στ<5χο την προαγωγή των 

συμφερόντων του κλάδου.

δ) Η εκπόνηση προτάσεων ενεργειακής πολιτικής και <η εδίων νομοθετημάτων, 

ιδίως σε σχέση με την εξόρυξη, παραγωγή, προμήθει ι, εμπορία, μεταφορά, 

αποθήκευση, διανομή και χρήση του φυσικού αερίου, ιχιθώς και η επαφή και 

συνεργασία με τη νομοθετική και εκτελεστική εξουσία π χ>ς προώθησή τους. 

ε) Η επεξεργασία και έκδοση οδηγιών, τεχνικών προδιαγραφών, τεχνικών 

εκθέσεων και τεχνικών εγχειριδίων, ιδίως σε σχέση μετχν  εξόρυξη, παραγωγή, 

προμήθεια, εμπορία, μεταφορά, αποθήκευση, διανομή ι αι χρήση του φυσικού 

αερίου.

στ) Η ανάπτυξη συνεργασίας με οργανισμούς, σωματεία και πάσης φύσεως 

νομικά ή φυσικά πρόσωπα της αλλοδαπής, που έχουν το ίδιους ή παρόμοιους 

σκοπούς, με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και ιην εν γένει προαγωγή 

των σκοπών του Σωματείου.

0  Η λειτουργία κέντρου πληροφόρησης -  υποστήριξής επενδυτών με 

αντικείμενο επενδύσεις στους τομείς της παραγοητής ενέργειας, των 

ενεργειακών δικτύων και υποδομών και των ορυκτών καυσίμων, ιδίως σε 

σχέση με την εξόρυξη, παραγωγή, προμήθεια, εμπορία, μ εταφορά, αποθήκευση, 

διανομή και χρήση του φυσικού αερίου.

η) Η προώθηση και διάδοση της συμπαραγωγής ηλεκτρ ισμού και θερμότητας 

(ΣΗΘ) με χρήση φυσικού αερίου στην Ελλάδα.
I*

θ) Η παροχή ή υποστήριξη εκπαίδευσης σε τεχνικό -  επ βτημσνικό επίπεδο σε 

θέματα ενεργειακά και ορυκτών καυσίμων, όπως -  ενδί ικτικά -  η ίδρυση και 

λειτουργία Κ.Ε.Κ. (κέντρων επαγγελματικής κατάρτιση*;) για την εκπαίδευση

πιστοποιημένων τεχνιτών -  εγκαταστατών δικτύων 

κατάρτιση προτάσεων και η δημόσια παρέμβαση για

μαθημάτων στα προγράμματα σπουδών των παν* πιστημίων και των

τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, και συναφείς δρ ιστηριότητες.

ι) Η συμμετοχή του Σωματείου, αυτοτελώς ή σε σύνεργα« Κα με άλλα σωματεία,

ενώσεις προσώπων και λοιπά ημεδαπά ή αλλοδαπά

φυσικού αερίου, η 

την ένταξη σχετικών

φυσικά και νομικά
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ωπα, σε εθνικά, ευρωπαϊκά, διεθνή ή και προερχόμενα από τρίτες χώρες

ράμματα που αποβλέπουν στη βελτίωση και προώθηση των

τεχνολογίας, στην παροχή πάσης μορφής βοήθειας προς τους επιχειρηματίες, 

τους μηχανικούς και τους τεχνίτες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της 

ενέργειας, και ιδίως του φυσικού αερίου, και στη συμβολή στην κοινωνική και 

οικονομική ανάπτυξη της χώρας, καθώς και η διαχείριση των πόρων, που 

σχετίζονται με αυτά. Για την υλοποίηση των παραπάνω σκοπών και στόχων το 

Σωματείο θα μπορεί να στελεχώνεται με κατάλληλο επιστημονικό και 

υπαλληλικό προσωπικό (ορισμένου ή αορίστου χρόνου) και να εξοπλίζεται με 

τα απαραίτητα τεχνικά μέσα.

ία) Η εκπόνηση μελετών που άπτονται του ενεργειακού τομέα και αφορούν στο 

σχεδιασμό σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

2· Προς επίτευξη των σκοπών του το Σωματείο μπορεί να μετέρχεται κάθε 

πρόσφορο νόμιμο μέσο, και ειδικότερα μπορεί να α) οργανώνει διαλέξεις, 

ημερίδες, συνέδρια ως και κάθε συναφή εκδήλωση ενημερωτικού, 

επιστημονικού ή ερευνητικού χαρακτήρα β) εκπονεί μελέτες, δημοσιεύσεις, θέτει 

σε κυκλοφορία ενημερωτικά δελτία, περιοδικές εκδόσεις σε ψηφιακή ή έντυπη 

μορφή, γ) πραγματοποιεί παραστάσεις ενώπιον αρχών και οργάνων του Κράτους, 

καθώς και δημόσιες παρεμβάσεις κάθε είδους, δ) αποκτά στοιχεία κινητής ή 

ακίνητης περιουσίας, καθώς και δικαιώματα αποκλειστικότητος επί άθλων 

αγαθών, και να εκμεταλλεύεται και αξιοποιεί αυτά με κάθε πρόσφορο νόμιμο 

μέσο, ε) συνάτττει συμβάσεις έργου ή ανεξαρτήτων υπηρεσιών με πάσης φύσεως 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα, να αναθέτει υπεργολαβικά την εκπόνηση τμημάτων 

των εργασιών του σε τρίτους, στ) συγκροτεί μόνιμες ή περιστασιακές ομάδες 

εργασίας, με ή χωρίς αμοιβή, καθώς και επιτροπές από μέλη ή και μη μέλη του 

για την εξέταση και προώθηση των σκοπών του, ζ) προσλαμβάνει μισθωτούς με 

σχέση εξηρτημένης εργασίας, η) ιδρύει και λειτουργεί Κέντρα Επαγγελματικής 

Κατάρτισης, σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχυουσας νομοθεσίας θ) 

συνάπτει συμβάσεις χορηγίας με φυσικά ή νομικά πρόσωπα προς προβολή και 

ανάδειξη των σκοπών του. Η ανωτέρω απαρίθμηση είναι αμιγώς ενδεικτική και 

δεν περιορίζει την ευχέρεια των οργάνων του Σωματείου να μετέρχονται και 

άλλα μέσα προς επίτευξη των σκοπών του.

Επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του, στη βελτίωση του 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος, στην προώθηση της έρευνας και της
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Συμβουλίου αυτού με σύμβαση εξηρτημένης εργασίας δεν εναχρεπεχαι. 

Επιτρέπεται ωστόσο στα ανωτέρω πρόσωπα η σύναψη συμβάσεων έργου και 

ανεξαρτήτων υπηρεσιών, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο για την προώθηση 

των σκοπών του Σωματείου. Συμβάσεις του Σωματείου -  έργου, εργασίας, 

ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή άλλου συμβατικού τύπου -  με τακτικό μέλος αυτού ή 

με μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, εφόσον διαπιστώνεται η 

συνδρομή των αναγκαίων προς τούτο προσόντων και δεξιοτήτων, συνάπτονται 

έγκυρα μόνο κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν η 

σύμβαση αφορά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το μέλος αυτό δεν μετέχει 

στη σχετική ψηφοφορία.

Α ρ Θρ ο  3 ο  ΣΦΡΑΓΙΔΑ -  ΕΜΒΛΗΜΑ -  ΑΙΑΑΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

1. Το Σωματείο έχει σφραγίδα και έμβλημα, η μορφή, το περιεχόμενο και η 

αποτύπωση των οποίων καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου. Με παρόμοια απόφαση μπορεί να αποφασίζεται η κατάθεση του 

εμβλήματος ως σήματος, καθώς και κάθε άλλος πρόσφορος τρόπος έννομης 

προστασίας αυτού.

2. Το σωματείο διατηρεί δικό του ιστότοπο, του οποίου το όνομα/διεύθυνση 

(domain name) καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο 

ιστότοπος ενημερώνεται σε τακτική βάση και περιέχει υποχρεωτικά το 

καταστατικό του Σωματείου, τα όργανα της διοίκησής του και τη σύνθεσή 

τους, τις προσκλήσεις σύγκλησης των Συνελεύσεων των μελών του και κάθε 

άλλο στοιχείο, του οποίου η ανάρτηση στον ιστότοπο του Σωματείου 

προβλέπεται από το καταστατικό ή από σχετικές αποφάσεις των οργάνων του 

Σωματείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ■ ΜΕΛΗ 

Αρθρο 4ο 
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΕΛΩΝ-ΜΗΤΡΟΟ

1 Κατηγορίες: Τα μέλη διακρίνονται σε τακτικά, πάρεδρα και επίτιμα, 

σύμφωνα με τους ορισμούς των επομένων παραγράφων.

2 Τακτικά μέλη μπορεί να είναι
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Φυσικά πρόσωπα, έλληνες υπήκοοι ή αλλοδαποί, δραστηριοποιούμενα 

ε^φειρηματικώς ή επιστημσνικώς στον τομέα της ενέργειας, ιδίως δε στους κλάδους 

της εξόρυξης, παραγωγής, προμήθειας, εμπορίας, μεταφοράς, αποθήκευσης, διανομής 

και χρήσης του φυσικού αερίου.

β) Νομικά πρόσωπα οιασδήποτε μορφής, εδρεύοντα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, 

περιλαμβανομένων σωματείων και εταιριών του εμπορικού δικαίου, 

δραστηριοποιούμενα επιχειρηματικώς ή επιστημόνικώς στον τομέα της ενέργειας, 

ιδίως δε στους κλάδους της εξόρϋξης, παραγωγής, προμήθειας, εμπορίας, μεταφοράς, 

αποθήκευσης, διανομής και χρήσης του φυσικού αερίου.

3. Πάρεδρα μέλη μπορεί να είναι α) Φυσικά πρόσωπα, έλληνες υπήκοοι ή 

αλλοδαποί, δραστηριοποιούμενα επιχειρηματικώς ή επιστημσνικώς στον τομέα της 

ενέργειας, ιδίως δε στους κλάδους της εξόρυξης, παραγωγής, προμήθειας, εμπορίας, 

μεταφοράς, αποθήκευσης, διανομής και χρήσης του φυσικού αερίου, β) νομικά 

πρόσωπα οιασδήποτε μορφής, εδρεύοντα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, 

περιλαμβανομένων σωματείων και εταιριών του εμπορικού δικαίου, 

δραστηριοποιούμενα επιχειρηματικώς ή επιστημσνικώς στον τομέα της ενέργειας, 

ιδίως δε στους κλάδους της εξόρυξης, παραγωγής, προμήθειας, εμπορίας, μεταφοράς, 

αποθήκευσης, διανομής και χρήσης του φυσικού αερίου, γ) Πανεπιστήμια, 

Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου εν γένει, 

οργανισμοί της τοπικής αυτοδιοίκησης, εργατικά και επαγγελματικά σωματεία, δ) 

ερευνητές, φοιτητές, σπουδαστές και λοιποί πολίτες με ενδιαφέρον για τους σκοπούς 

του σωματείου. Τα πάρεδρα μέλη δεν συμμετέχουν στη Συνέλευση ούτε στη 

διοίκηση του Σωματείου, δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στις αρχαιρεσίες για 

τα όργανα αυτού, ούτε έχουν τα λοιπά δικαιώματα των τακτικών μελών, αλλά η 

συμμετοχή τους έχει χαρακτήρα συνδρομής χάριν προσβάσεως σε υπηρεσίες, τις 

οποίες το Σωματείο παρέχει.Το ύψος της ετήσιας συνδρομής των παρέδρων μελών 

και οι παροχές ή υπηρεσίες που δικαιούνται ως αντιπαροχή αυτής αποφασίζονται 

κατά περίπτωση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου. Τα πάρεδρα μέλη δεν 

αποκτούν άλλα δικαιώματα, πέραν αυτών που οι εκάστοτε σχετικές αποφάσεις του 

Δ.Σ. προβλέπουν. Οι σχετικές αποφάσεις του Διοκητικού Συμβουλίου μπορεί να 

προβλέπουν πλείονες κατηγορίες παρέδρων μελών, με διαφορετικά δικαιώματα και 

υποχρεώσεις η κάθε μία.

4. Επίτιμα μέλη: Επίτιμα μέλη του Σωματείου μπορεί να ανακηρυχθούν από την 

Συνέλευση αυτού προσωπικότητες που προσέφεραν πολύτιμες υπηρεσίες στη
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διακρίΟηκαν ιδιαίτερα δραστηριοποιούμενες επιχειρηματικώς ή επιστημονικώς στον 

τομέα της ενέργειας, ιδίως δε στους κλάδους της εξόρυξης, παραγωγής, προμήθειας, 

εμπορίας, μεταφοράς, αποθήκευσης, διανομής και χρήσης του φυσικού αερίου, και 

λοιπές διακεκριμένες προσωπικότητες της πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής 

ζωής της χώρας και της Ευρώπης. Αλλου είδους ηθικές αμοιβές μπορεί να 

απονέμονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε μέλη τα οποία προσέφεραν εξέχουσες 

υπηρεσίες στο Σωματείο ή συνέβαλαν ουσιωδώς στην προαγωγή των σκοπών που 

αυτό επιδιώκει. Τα επίτιμα μέλη δεν συμμετέχουν στη διοίκηση του Σωματείου, ούτε 

έχουν τα λοιπά δικαιώματα των τακτικών μελών.

5. Μητρώο Μελών: Στο Σωματείο τηρείται μητρώο μελών σε ειδικό βιβλίο, το οποίο 

θεωρείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου και 

περιέχει, κατ’ αύξοντα αριθμό εισόδου, το αστικό όνομα ή την εταιρική επωνυμία 

του μέλους, τη διεύθυνση της αστικής κατοικίας ή της έδρας του και την ημερομηνία 

εγγραφής και διαγραφής. Κάθε μέλος μπορεί να λάβει γνώση αυτού του βιβλίου.

V

Άρθρο 5ο ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛ0Ν

1. Είσοδος τακτικών μελών: Για την είσοδο τακτικού μέλους αποφασίζει το 

Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου προσώπου, η 

οποία πρέπει να υποστηρίζεται από δύο τακτικά μέλη. Η αίτηση του υποψήφιου 

μέλους συνοδεύεται από ενυπόγραφη δήλωση του ιδίσυ -  ή, σε περίπτωση 

νομικού προσώπου, του νομίμου εκπροσώπου αυτού - ότι αποδέχεται το 

καταστατικό του Σωματείου, ότι θα συμμορφώνεται προς τις αποφάσεις των 

οργάνων του Σωματείου και ότι θα συμπράττει ενεργά στην εκπλήρωση των 

σκοπών και των αποφάσεων του Σωματείου. Η συνδρομή των γενικών 

προϋποθέσεων κτήσης της ιδιότητας του τακτικού μέλους δεν ιδρύει αξίωση του 

ενδιαφερομένου να γίνει δεκτός ως τακτικό μέλος του Σωματείου, ζήτημα το 

οποίο ανήκει στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Σωματείου, το οποίο συνεκτιμά -  κατ’ ανέλεγκτη κρίση -  τη δυνατότητα του 

ενδιαφερομένου να συμβάλλει στους σκοπούς του Σωματείου, τις σχέσεις του με 

τα ήδη τακτικά μέλη, πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων και κάθε στοιχείο, εν 

γένει, που άπτεται του συμφέροντος του Σωματείου και των τακτικών μελών του.

2. Είσοδος παρέδρων μελών: Για την είσοδο παρέδρου μέλους αποφασίζει το
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Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου προσώπου, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά προϋποθέσεις. Η αίτηση του υποψήφιου
, ?

παρέδρου μέλους συνοδεύεται από ενυπόγραφη δήλωση του ιδίου -  ή, σε 

περίπτωση νομικού προσώπου, του νομίμου εκπροσώπου αυτού - ότι αποδέχεται 

το καταστατικό του Σωματείου.

3. Είσοδος επιτίμων μελών: Επίτιμο μέλος ανακηρύσσεται πρόσωπο, στο οποίο 

συντρέχουν οι σχετικές κατά το καταστατικό προϋποθέσεις, με απόφαση της 

Γενικής Συνελεύσεως, κατόπιν σχετικής πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Σωματείου.

Άρθρο 6ο ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

1. Όλα τα τακτικά μέλη του Σωματείου έχουν ίσα δικαιώματα. Μετέχουν στις 

συγκεντρώσεις και τις άλλες εκδηλώσεις του Σωματείου και γενικά 

απολαμβάνουν τις ωφέλειες από τη δράση του.

2. Ιδιαίτερα δικαιώματα μπορεί να απονέμανται ή να αφαιρούνται μόνο με 

ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης των μελών.

3. Τα τακτικά μέλη έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για 

τη επίτευξη των σκοπών του Σωματείου, να συμμορφώνονται με τις διατάξεις 

του Καταστατικού και τις αποφάσεις των οργάνων διοίκησης και να 

εκπληρώνουν τακτικά και εμπρόθεσμα τις οικονομικές υποχρεώσεις τους 

προς το Σωματείο.

4. Κάθε τακτικό μέλος έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει από το Σωματείο, κατά 

διακριτική του ευχέρεια και κατά πάντα χρόνο, με έγγραφη σχετική δήλωσή 

του προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η αποχώρηση συντελείται από τη στιγμή 

κατά την οποία η δήλωση του μέλους περιέρχεται στο Διοικητικό Συμβούλιο 

του Σωματείου. Το μέλος που παραιτήθηκε οφείλει ανάλογο μέρος της 

ετήσιας συνδρομή του έτους της αποχωρήσεως. Η αποχώρηση του μέλους δεν 

το απαλλάσσει από ενδεχομένως εκκρεμείς προγενέστερες οικονομικές 

υποχρεώσεις του προς το Σωματείο.

Άρθρο 7ο ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

1. Πειθαρχικά παραπτώματα: Για τα τακτικά μέλη του Σωματείου, και ιδίως για τα 

μέλη των οργάνων διοίκησης αυτού, πειθαρχικό παράπτωμα θεωρείται : α) η
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δράίτη, σνην οποία περιλαμβάνεται και η ανάθεση προς τους σκοπούς ή τα 

συμφέροντα του Σωματείου, καθώς και οι σοβαρές ή επανειλημμένες παραβάσεις 

διατάξεων του καταστατικού, των αποφάσεων των οργάνων του Σωματείου ή η 

συστηματική αποφυγή εκπλήρωσης των έναντι του Σωματείου οικονομικών του 

υποχρεώσεων, β) κάθε παράβαση των διατάξεων του καταστατικού ή της 

κείμενης νομοθεσίας για τα σωματεία, συνιστάμενη σε υπαίτια πράξη ή 

παράλειψη του παραβάτη, ανεξάρτητα από ενδεχόμενες αστικές, διοικητικές ή 

ποινικές κυρώσεις.

2. Πειθαρχικές κυρώσεις: Ως πειθαρχικές κυρώσεις ορίζονται: α) η έγγραφη 

παρατήρηση, β) η πρόσκαιρη μέχρι τρεις (3) μήνες αναστολή του δικαιώματος 

συμμετοχής στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Συνελεύσεως ή 

άλλων οργάνων του Σωματείου και γ) η αποβολή και διαγραφή από το μητρώο 

των μελών του Σωματείου.

3. Επιτροπή Δεοντολογίας: Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου εκλέγει, 

μεταξύ των μελών του, τριμελή Επιτροπή Δεοντολογίας, στην οποία εκχωρεί τις 

αρμοδιότητές του για την διερεύνηση τυχόν πειθαρχικών παραπτωμάτων.

Άρθρο 8ο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Για την άσκηση της πειθαρχικής διώξεως και την επιβολή πειθαρχικής κυρώσεως, 

αρμόδιο είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, το οποίο αποφασίζει σε 

ειδική συνεδρίαση, με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, 

κατόπιν γνώμης της Επιτροπής Δεοντολογίας και πάντοτε κατόπιν ακροάσεως του 

πειθαρχικώς ελεγχομένου, ο οποίος καλείται ειδικά για το σκοπό αυτό με 

συστημένη επί αποδείξει επιστολή προ δεκαπενθημέρου τουλάχιστον. Αν

ελέγχεται πειθαρχικώς μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό 

Συμβούλιο συνεδριάζει χωρίς τη συμμετοχή του πειθαρχικώς ελεγχομένου 

μέλους.

Αρθρο 9ο ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

1. Λόγοι διαγραφής: Λόγους διαγραφής συνιστούν α) η καθυστέρηση της 

καταβολής της συνδρομής στο Σωματείο μετά την λήξη του έτους για το οποίο 

αυτή οφείλεται, β) η οικειοθελής αποχώρηση και γ) η επιβολή της πειθαρχικής

ι;.
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κυρώσεως της αποβολής για πειθαρχικό παράπτωμα. Η οικεία απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρείται στο βιβλίο του μητρώου των μελών.

2. Επανεγγραφή: Επανεγγραφή μέλους, το οποίο διαγράφηκε για πειθαρχικά 

παραπτώματα, επιτρέπεται κατόπιν αιτήσεως του μέλους που διαγράφηκε και 

εφόσσν αποδεδειγμένα εξέλιπαν πλέον οι λόγοι αποβολής, κατά την ανέλεγκτη 

κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου. Για τις περιπτώσεις 

καθυστερήσεως της συνδρομής ή οικειοθελούς αποχώρησης, η επανεγγραφή είναι 

δυνατή κατόπιν αιτήσεως του μέλους που διαγράφηκε, κατά την ανέλεγκτη κρίση 

του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου. Με την ίδια ή με άλλη απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ρυθμίζεται η οφειλή των μη καταβληθεισών 

εισφορών από το προς επανεγγραφή μέλος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ" - ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Αρθρο 10ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Σύνθεση. Τη διοίκηση του Σωματείου ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Το 

Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 5 μέλη, και ειδικότερα τον Πρόεδρο αυτού, 

τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, και δύο ακόμη μέλη («Συμβούλους»). Το 

Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα και ευρίσκεται σε απαρτία όταν είναι 

παρόντα τρία τουλάχιστον μέλη του.

2. Αμισθο λειτούργημα. Η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου 

συνιστά άμισθο κατ’ αρχήν λειτούργημα. Συμβάσεις έργου ή ανεξαρτήτων 

υπηρεσιών μεταξύ του Σωματείου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

επιτρέπονται μόνο κατά τις ειδικότερες σχετικές προβλέψεις του καταστατικού. Τα 

μέλη της Διοικήσεως έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το Σωματείο να τους 

αποδώσει τις αναγκαίες δαπάνες που διενήργησαν για την κανονική άσκηση των 

καθηκόντων τους.

3. Κωλύματα εκλογής: Δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Σωματείου πρόσωπο το οποίο α) δεν έχει πλήρη δικαιοπρακηκή ικανότητα, β) 

έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα συνεπεία αμετάκλητης ποινικής καταδίκης, 

γ) δεν είναι τακτικό μέλος του Σωματείου ή εκπρόσωπος νομικού προσώπου -  

μέλους του Σωματείου, δ) δεν έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς 

το Σωματείο, ε) είναι εκπρόσωπος στη Συνέλευση του Σίοματείου, νομικού 

προσώπου - μέλους του Σωματείου, το οποίο δεν έχει εκπληρώσει τις οικονομικές
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4 Διαδικασία εκλογής. Τα μ ίλη ίου Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται οπό ιί) 

Συνέλευση του Σωματείου με τις αντίστοιχες ιδιότητές τους από κατάλογο 

υποψηφίων, όπου αναγράφονται οι υποψήφιοι για συγκεκριμένο αξίωμα ο καθένας. 

Προς το σκοπό της συγκρότησης του καταλόγου υποψηφίων, οι ενδιαφερόμενοι 

γνωστοποιούν την υποψηφιότητά τους με μήνυμα τηλεομοιοτυπίας ή μήνυμα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το οποίο απευθύνεται στο Σωματείο, οκτώ (8) 

τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Συνέλευση. Η ανακήρυξη των υποψηφίων, που 

έχουν τις προϋποθέσεις για εκλογή, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, γίνεται 

από το Διοικητικό Συμβούλιο πριν από τη Συνέλευση. Ο κατάλογος των υποψηφίων 

παραδΐδεται από το Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του στον Πρόεδρο της Συνελεύσεως 

και εκφωνείται από αυτόν στη Συνέλευση. Διαγραφές δύνανται να γίνουν και δεν 

καθιστούν το ψηφοδέλτιο άκυρο. Ενδεχόμενη προσθήκη σε ψηφοδέλτιο δεν 

λαμβάνεται υπόψη. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ανάδειξη γίνεται δια κληρώσεως.

5. θητεία : Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής. Κάθε μέλος μπορεί 

να επανεκλεγεί για απεριόριστο αριθμό θητειών. Το Διοικητικό Συμβούλιο ή 

επιμέρους μέλη αυτού μπορεί να ανακαλούνται από τη Συνέλευση κατά διακριτική 

ευχέρεια αυτής και κατά πάντα χρόνο αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, και ιδίως για 

βαριά παράβαση των καθηκόντων τους ή για ανικανότητα να ασκήσουν την τακπκή 

διαχείριση.

6. Έκπτωση: α) Εκπίπτει αυτοδικαίως από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού 

Συμβουλίου αα) σύμβουλος ο οποίος στερήθηκε τα πολιτικά του δικαιώματα με 

αμετάκλητη δικαστική απόφαση, αβ) σύμβουλος ο οποίος είναι εκπρόσωπος στη 

Συνέλευση του Σωματείου νομικού προσώπου - μέλους του Σωματείου, το οποίο 

αποβλήθηκε από το Σωματείο ως αποτέλεσμα πειθαρχικής δίωξης, αγ) σύμβουλος ο 

οποίος ανακλήθηκε από τη Συνέλευση, αδ) σύμβουλος ο οποίος τέθηκε σε δικαστική 

συμπαράσταση.

β) Εκπίπτει, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμβουλος, στο 

πρόσωπο του οποίου συντρέχουν, κατόπιν της εκλογής του, κωλύματα εκλογιμότητας 

που προβλέπονται στο καταστατικό. Ο ενδιαφερόμενος δεν μετέχει στη σχετική 

ψηφοφορία του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Παραίτηση: Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παραιτηθεί 

οποτεδήποτε από την ιδιότητα αυτή, με έγγραφη δήλωσή του προς το Διοικητικό 

Συμβούλιο. Η παραίτηση ισχύει από την περιέλευσή της στο Σωματείο.
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8. Έλλειψη προσώπων διοικήβεως: Σε περίπτωση παραιτήσεως, εκπχώσεως ή
V

θανάτου ενός ή περισσοτέρων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα 

μέλη, εφόσσν είναι δυνατή η απαρτία, εκλέγουν τα μέλη που ελλείπουν, από όσους 

είναι εκλόγιμοι ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι τη συμπλήρωση του 

αριθμού των πέντε (5) συμβούλων. Η εκλογή μελών, η οποία συντελέσθηκε κατά την 

αμέσως ανωτέρω διαδικασία, εισάγεται στην αμέσως επόμενη τακτική Συνέλευση 

προς έγκριση. Ενδεχόμενη απόφαση της Συνέλευσης να μην εγκρίνει την εκλογή δεν 

έχει αναδρομική ισχύ. Στην περίπτωση αυτή, η Συνέλευση εκλέγει νέα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου στην θέση αυτών, των οποίων την εκλογή δεν ενέκρινε.

Αρθρο 11ο ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο α) διοικεί το Σωματείο, διαχειρίζεται την περιουσία του και 

διευθύνει όλες τις υποθέσεις του, εκτός από αυτές που υπάγονται στην αρμοδιότητα 

της Συνελεύσεως, β) υποβάλλει στη Συνέλευση για έγκριση τα θέματα της 

αρμοδιότητάς της, γ) προσλαμβάνει και απολύει τους εργαζομένους με σχέση 

εξηρτημένης εργασίας στο Σωματείο, αποφασίζει τη σύναψη και λύση συμβάσεων 

έργου, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων με 

τρίτους, δ) οργανώνει τις εργασίες και υπηρεσίες του Σωματείου, ε) ασκεί την 

πειθαρχική εξουσία στο προσωπικό του Σωματείου με βάση εσωτερικό κανονισμό 

εργασίας, στ) εισηγείται στη Συνέλευση τους εσωτερικούς κανονισμούς που 

προβλέπονται από το Καταστατικό, ζ) αποφασίζει τη συμμετοχή του Σωματείου σε 

ενώσεις προσώπων και νομικά πρόσωπα, με έδρα την Ελλάδα ή την αλλοδαπή, η) 

αποφασίζει την άσκηση κάθε είδους προσφυγής ενώπιον διοικητικών αρχών, καθώς 

και κάθε ένδικου βοηθήματος και ενδίκου μέσου ενώπιον των Δικαστηρίων όλων των 

βαθμίδων, μέχρι και τον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας, και την 

διεξαγωγή των αντιστοίχων δικών, όπως και την υποβολή μηνύσεως ή εγκλήσεως και 

την παράσταση πολιτικής αγωγής σε ποινικές δίκες, θ) ασκεί την πειθαρχική εξουσία 

στα μέλη του Σωματείου, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του καταστατικού ι) 

αποφασίζει ή γνωμοδοτεί για τα υπόλοιπα θέματα, που του ανατίθενται από το 

Καταστατικό ή τη Συνέλευση, ια) συναλλάσσεται με τράπεζες για κάθε είδους 

τραπεζικές εργασίες, όπως ενδεικτικά άνοιγμα λογαριασμών καταθέσεων όψεως, 

ταμιευτηρίου ή υπό προθεσμίαν, λήψη δανείων και λοιπών πιστώσεων, εντολή προς 

έκδοση εγγυητικής επιστολής, διενέργεια εμβασμάτων και πάσης πράξης μεταφοράς
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τρόπο. και χορηγίες, ιγ) καθορίζει τις οικονομικές υποχρεώσεις των μελών απέναντι 

στο Σωματείο, δηλαδή την εισφορά εισόδου και την ετήσια συνδρομή τακτικών και 

εκτάκτων μελών, συμπεριλαμβανόμενον των τυχόν απαιτούμενων έκτακτων 

συνδρομών, ιδ) εγκρίνει την απόκτηση από το Σωματείο λόγω επαχθούς αιτίας 

ακινήτων ή κινητών πραγμάτων, ιε) αποφασίζει για την απονομή ηθικών αμοιβών σε 

μέλη σύμφωνα με την §4 του άρθρου 4 του καταστατικού, και ιστ) αναθέτει, με 

ειδική προς τούτο εξουσιοδότηση που μπορεί να ανακληθεί κατά πάντα χρόνο, σε 

μέλος ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε υπάλληλο ή δικηγόρο του Σωματείου 

συγκεκριμένες αρμοδιότητες ή εξουσίες από τις προαναφερόμενες.

Άρθρο 12ο
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Συνεδριάσεις — Απαρτία: Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά 

τουλάχιστον μία φορά το μήνα και έκτακτα όταν κρίνει τούτο αναγκαίο ο 

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Γενικός Γραμματέας, ο οποίος των 

αναπληρώνει σε όλα τα καθήκσντά όταν κωλύεται, ή σε περίπτωση έκπτωσης, 

θανάτου ή δικαιοπρακτικής ανικανότητας του Προέδρου. Βρίσκεται σε απαρτία 

όταν είναι παρόντα τρία (3) τουλάχιστο από τα μέλη του.

2. Πρόσκληση: Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται με πρόσκληση του Προέδρου, 

η οποία περιέχει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, τον χρόνο και τον τόπο της 

συνεδρίασης. Στις τακτικές συνεδριάσεις επιτρέπεται η συζήτηση και η λήψη 

αποφάσεων και για θέματα εκτός ημερησίας διατάξεως, αν ουδείς των παρόντων 

συμβούλων αντιλέγει σε αυτήν. Η πρόσκληση πρέπει να περιέρχεται στα μέλη με 

επιστολή, τηλεομοιοτυπία ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τουλάχιστον 72 

ώρες προ του καθοριζομένου χρόνου συνεδρίασης. Το Διοικητικό Συμβούλιο 

συνεδριάζει στην έδρα του Σωματείου. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η συνεδρίασή 

του και σε άλλο τόπο, αν ουδείς των συμβούλων αντιλέγει σε αυτό. Το Διοικητικό 

Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα και αν ακόμη δεν έχει προηγηθεί πρόσκληση ή αν 

αυτή έχει περιέλθει εκπρόθεσμα σε μέλη, εφόσσν παρίσταται το σύνολο των 

μελών του και ουδείς αντιλέγει στη συζήτηση και στη λήψη αποφάσεων.

3. Αποφάσεις: Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη 

πλειοψηφία των παρόντων μελών και, σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η
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ψήφος του Προέδρου.

4. Πρακτικά: Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται στο 

^¿φίβλίο πρακτικών των συνεδριάσεών του και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και 

το Γενικό Γραμματέα και, αν ο τελευταίος απουσιάζει, κωλύεται ή ελλείπει, από 

ένα από τα μέλη.

Άρθρο 13° ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ -  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ

1, Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου α) συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, 

καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ετοιμάζει και παρουσιάζει τις σχετικές εισηγήσεις 

και προεδρεύει των συνεδριάσεων διευθύνσντας τη συζήτηση, β) διευθύνει, 

παρακολουθεί και ελέγχει τις δραστηριότητες του Σωματείου, γ) εκτελεί τις 

αποφάσεις της Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου, δ) εκπροσωπεί το 

Σωματείο δικαστικά και εξώδιχα, ενώπιον κάθε αρχής και κάθε δικαστηρίου, καθώς 

και σε όλες τις ιδιωτικού δικαίου σχέσεις του, και διορίζει τους πληρεξουσίους 

δικηγόρους του Σωματείου, ε) εκπροσωπεί το Σωματείο στα όργανα νομικών 

προσώπων ή σε ενώσεις προσώπων, των οποίων το Σωματείο είναι μέλος, στ) ασκεί 

κάθε άλλη αρμοδιότητα που του απονέμει το καταστατικό ή οι αποφάσεις των 

οργάνων του Σωματείου. Η εκπροσωπευτική εξουσία του Προέδρου του Διοικητικού 

Συμβουλίου ασκείται υπό τους εξής περιορισμούς:

α) Για την κατάρτιση δικαιοπραξιών πάσης νομικής φύσεως οικονομικού 

αντικειμένου άνω των 20.000 ευρώ (είκοσι χιλιάδων ευρώ), η εκπροσωπευτική 

εξουσία ασκείται από κοινού από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον 

Ταμία, οι οποίοι συνυπογράφουν.

β) Για την ανάληψη χρημάτων από το ταμείο του Σωματείου ή τους τραπεζικούς 

λογαριασμούς αυτού, αντικειμένου άνω των 20.000 ευρώ (είκοσι χιλιάδων ευρώ), η 

εκπροσωπευτική εξουσία ασκείται από κοινού από τον Πρόεδρο του Διοικητικού 

Συμβουλίου και τον Ταμία, οι οποίοι συνυπογράφουν.

γ) Για την πώληση ακινήτων, η εκπροσωπευτική εξουσία ασκείται από κοινού από 

τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ταμία, οι οποίοι συνυπογράφουν.

2. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν απουσιάζει, κωλύεται ή ελλείπει, 

αναπληρώνει στα καθή κοντά του ο Γενικός Γραμματέας. Με γενική ή ειδική 

εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανατεθεί η αναπλήρωση του 

Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου για τον χειρισμό θεμάτο>ν οποιασδήποτε
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ά λ λ ο  μέλικ ωυ Διοικητικού Συμβουλίου ί\ και σε υπάλληλο του Σωματείου.

Αρθρο 14ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

1 Αρμοδιότητες: Ο Γενικός Γραμματέας εποπτεύει την λειτουργία των 

υπηρεσιών του Σωματείου, δύναται να υπογράφει τρεχούσης φύσεως εξερχόμενα 

έγγραφά του, κατά τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, και τηρεί τα 

βιβλία πρακτικών.

2 Αναπλήρωση: Το Γενικό Γραμματέα, όταν κωλύεται, απουσιάζει ή ελλείπει, 

αναπληρώνει στα καθήκσντά του ένα από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, το οποίο ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3 Τηρούμενα βιβλία: Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί, με προσωπική του ευθύνη, 

α) βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, και β) βιβλίο 

πρακτικών Συνελεύσεων των μελών. Τα παραπάνω βιβλία μπορεί να τηρούνται σε 

μορφή ηλεκτρονικών ή οπτικοασυστικών αρχείων εφόσον τούτο δεν απαγορεύεται 

από τον Νόμο.

Άρθρο 15ο ΤΑΜΙΑΣ

1. Αρμοδιότητες: Ο Ταμίας διαχειρίζεται με προσωπική ευθύνη του το Ταμείο του 

Σωματείου, προβαίνει σε εισπράξεις και πληρωμές, υπογράφει συναλλαγματικές, 

τραπεζικές επιταγές και γραμμάτια, για λογαριασμό του Σωματείου ως εκδότη, 

αποδέκτη ή οπισθογράφου, κινεί και διαχειρίζεται τραπεζικούς λογαριασμούς, 

έχει την ευθύνη της διαφυλάξεως της περιουσίας του Σωματείου, και εισηγείται 

στο Διοικητικό Συμβούλιο τον ετήσιο προϋπολογισμό και οικονομικό 

απολογισμό. Αρμοδιότητες που περιλαμβάνονται στις ανωτέρω μπορεί να τις

αναθέτει, με έγγραφη εντολή του, και σε έναν ή περισσοτέρους υπαλλήλους του 

Σωματείου. Πληρωμές, αναλήψεις χρημάτων και αναλήψεις υποχρεώσεων ύψους 

άνω των ΙΟ.ΟΟΟευρώ (δέκα χιλιάδων ευρώ) επιχειρούνται από τον Ταμία μόνο σε 

σύμπραξη με ένα ακόμη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και συνυπογραφή 

των δύο.

2. Αναπλήρωση: Τον Ταμία, όταν κωλύεται, απουσιάζει ή ελλείπει, αναπληρώνει 

στα καθήκσντά του ένα από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που 

ορίζεται από αυτό.
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3. Τήρηση]βιβλίων: Ο Ταμίας τηρεί, με προσωπική του ευθύνη, τα βιβλία που 

προβλ^ένται από την εκάστοτε ισχόουσα φορολογική νομοθεσία. Κάθε μέλος 

τρ^έωματείου μπορεί να λαμβάνει γνώση των βιβλίων αυτών.

Άρθρο 16ο ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

Για τη πραγμάτωση των σκοπών του Σωματείου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να 

αποφασίσει την εγκατάσταση γραφείων ή υπηρεσιών του Σωματείου σε άλλες, εκτός 

από την έδρα του, πόλεις της Ελλάδος ή της αλλοδαπής, και να συνάπτει τις προς το 

σκοπό αυτό απαιτούμενες συμβάσεις μισθώσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΝ ΜΕΛΩΝ 

Αρθρο 17ο ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΟΣ

1 Σύνθεση: Η Συνέλευση απαρτίζεται από τα τακτικά μέλη του Σωματείου, 

νομίμως εκπροσωπούμενα όπου αυτό απαιτείΐαι κατά περίπτωση, τα οποία έχουν 

εκπληρώσει όλες τις προβλεπόμενες από το καταστατικό και τις αποφάσεις των 

οργάνων του Σωματείου οικονομικές τους υποχρεώσεις προς αυτό.

2 Εκπρόσωποι: Κάθε μέλος -  νομικό πρόσωπο ορίζει, μετά την εισδοχή του, 

με έγγραφό του προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, τον εκπρόσωπό του 

στη Συνέλευση.

3 Αντικατάσταση εκπροσώπων: Κάθε μέλος -  νομικό πρόσωπο μπορεί, 

ελεύθερα και κατά πάντα χρόνο, να αντικαταστήσει τον εκπρόσωπό του στη 

Συνέλευση, με σχετικό έγγραφο απευθυνόμενο προς το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Σωματείου. Η αντικατάσταση αυτή ισχύει από την επομένη της περιέλευσης του 

σχετικού εγγράφου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου.

Αρθρο 18ο ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΟΣ

1. Η Συνέλευση των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του Σωματείου και 

αποφασίζει για κάθε υπόθεσή του, η οποία δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου 

οργάνου.

2. Η Συνέλευση έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων διοίκησης του
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καχά 7ΐάνΐυ χρόνο.

3. Στην αρμοδιότητα της Συνελεύσεως ανήκουν, περαιτέρω: α) Η εκλογή των 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, β) η έγκριση του ετήσιου 

ισολογισμού, των εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και της 

ετήσιας εκθέσεως των ελεγκτών γ) η έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων 

και εξόδων, δ) η ανάκληση και αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου και των ελεγκτών, ε) η απονομή του τίτλου του επιτίμου μέλους του 

Σωματείου, στ) η τροποποίηση του καταστατικού του Σωματείου, ζ) η λήψη 

αποφάσεως για εκούσια διάλυση του Σωματείου και θέση αυτού σε εκκαθάριση, 

καθώς και για την τύχη της καθαρής περιουσίας του, σύμφωνα με το Νόμο, μετά το 

τέλος της εκκαθαρίσεως.

Αρθρο 19ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1 Σύγκληση: Η Συνέλευση των μελών του Σωματείου συγκαλείται από το 

Διοικητικό Συμβούλιο α) τακτικώς σε ετήσια βάση και πάντως το αργότερο μέχρι το 

τέλος του μηνός Ιουνίου, προς έγκριση too ετήσιου ισολογισμού, των εκθέσεων 

πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και της ετήσιας εκθέσεως των ελεγκτών, 

και β) εκτάκτως» όταν το κρίνει σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ζηΐήσει από 

τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου το ένα δέκατο (1/10), τουλάχιστο, των 

τακτικών μελών του Σωματείου που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις 

τους, με έγγραφη αίτηση, η οποία περιλαμβάνει και τα θέματα της ημερησίας 

διατάξεως.

2 Πρόσκληση: Η Συνέλευση συνέρχεται με ατομική πρόσκληση, την οποία 

συντάσσει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, και η οποία αποστέλλεται με 

μήνυμα τηλεομοιοτυπίας και μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε κάθε μέλος 

δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες προ της καθοριζομένης ημερομηνίας της 

συνέλευσης, και με γενική πρόσκληση, η οποία αναρτάται στον ιστότοπο του 

Σωματείου με τήρηση της ίδιας προθεσμίας και παραμένει ανηρτημένη μέχρι την 

επομένη της καθοριζομένης ημερομηνίας της συνέλευσης τουλάχιστον. Απόφαση για 

θέμα που δεν αναγράφεται στη πρόσκληση είναι άκυρη, εξαιρουμένης της παύσης 

της διοίκησης. Η Συνέλευση συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα και αν ακόμη δεν 

έχει τηρηθεί η διαδικασία των προσκλήσεων, εφόσον παρίστανται σε αυτήν όλα τα 

τακτικά μέλη του Σωματείου και ουδείς αντιλέγει στη συζήτηση ενός εκάστου των 

θεμάτων και στη λήψη αποφάσεως επ’ αυτού.
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3 Εκπροσώπηση : Κάθε μέλος της Συνελεύσεως μπορεί να εκπροσωπηθεί σε 

αυτή^ριπό άλλο μέλος ή από πληρεξούσιο δικηγόρο με έγγραφη εξουσιοδότηση, που 

απευθύνεται στον Πρόεδρο της και κατατίθεται σε αυτόν, πρίν από την έναρξη της 

συνεδριάσεως. Ο εκπρόσωπος αυτός έχει στη Συνέλευση όλα τα δικαιώματα, 

σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, του εκπροσωπουμένου μέλους, το οποίο 

θεωρείται παρόν.

4 Ημερήσια διάταξη : Η ημερήσια διάταξη της Συνελεύσεως καταρτίζεται από 

το Διοικητικό Συμβούλιο. Στη περίπτωση συγκλήσεως της Συνελεύσεως σε έκτακτη 

συνεδρίαση, ύστερα από αίτηση του ενός δεκάτου των μελών, η ημερήσια διάταξη 

δεν είναι δυνατό να περιλαμβάνει θέματα άλλα, εκτός από τα αναφερόμενα στο 

έγγραφο των αιτούντων προς το Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, με την 

εξαίρεση της παύσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Συνέλευση δεν μπορεί να 

αποφασίσει έγκυρα για θέματα που δεν περιέχονται στην ημερήσια διάταξη, με τη 

εξαίρεση της παύσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

5 Απαρτία: α) Η Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόν το εν 

τέταρτο (1/4) τουλάχιστο του αριθμού των τακτικών μελών που έχουν δικαίωμα 

ψήφου. Αν δεν υπάρξει απαρτία στη Συνέλευση, συγκαλείται επαναληπτική, με τα 

ίδια θέματα, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, με γενική μόνο πρόσκληση, 

που αναρτάται πριν από 4 (τέσσερεις) πλήρεις ημέρες στον ιστότοπό του Σωματείου, 

παραμένσντας ανηρτημένη μέχρι την επομένη της καθοριζομένης ημερομηνίας της 

συνέλευσης τουλάχιστον. Η επαναληπτική συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία όταν 

είναι παρόν το εν πέμπτο (1/5), τουλάχιστο, του αριθμού των τακτικών μελών που 

έχουν δικαίωμα ψήφου. Αν δεν επιτευχθεί και αυτή η απαρτία, καλείται, με τους 

ίδιους όρους, δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, οπότε αυτή βρίσκεται σε απαρτία 

ανεξάρτητα από τον αριθμό τψν παρόντων μελών.

β) Κατ’ εξαίρεση, για τροποποίηση του καταστατικού και για λήψη αποφάσεως για 

διάλυση του Σωματείου η Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόν το εν 

δεύτερο (1/2) τουλάχιστο του αριθμού των τακτικών μελών.

6. Εκλογή Προεδρείου: Όταν αρχίσει η συνεδρίαση της Συνελεύσεως, προεδρεύει 

προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος προσλαμβάνει ως 

προσωρινό Γραμματέα της Συνελεύσεως ένα από τα μέλη της Συνελεύσεως. Μετά 

από τη διαπίστωση της απαρτίας και τον έλεγχο της τηρήσεως των διατυπώσεων της 

συγκλήσεως της Συνελεύσεως, ο προσωρινός Πρόεδρος, καλεί τα μέλη της να 

αναδείξουν με ανάταση του χεριού, τον οριστικό Γίρόεδρο, ένα (1) Γραμματέα και
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κηρύσσει την έναρςη των εργασιών της Χυνελεύσϋυχ και την είσοδό ιης οτην 

ημερήσια διάταξη, διευθύνει τις συζητήσεις, θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία και, 

όταν εξαντληθούν τα θέματα, κηρύσσει τη λήξη των εργασιών. Ο Γραμματέας τηρεί 

και υπογράφει τα πρακπκά.

7. Εφορευτική Επιτροπή: Η Εφορευτική Επιτροπή, μεριμνά και εποπτεύει για 

την τήρηση της τάξεως, του νόμου και του καταστατικού κατά τη εκλογή, με βάση το 

μητρώο των μελών, και αποφαίνεται προσωρινά για κάθε αμφισβήτηση ή ένσταση. 

Τέλος, καταρτίζει πρακτικό για τις εκλογές και το αποτέλεσμά τους που υπογράφεται 

από όλα τα μέλη της, στο οποίο επισυνάπτεται ονομαστικός κατάλογος των μελών 

που ψήφισαν. Στη συνέχεια το πρακτικό παραδίδεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το 

οποίο υποχρεούται να χορηγεί, κατόπιν σχετικής αιτήσεως, ακριβές αντίγραφο σε 

κάθε μέλος του σωματείου μέσα σε τρείς (3) ημέρες από την υποβολή της σχετικής 

αιτήσεώς του.

8» Λήψη αποφάσεων: Εκτός από τις αποφάσεις του επόμενου εδαφίου, κάθε άλλη 

απόφαση της Συνελεύσεως λαμβάνεται με ονομαστική κλήση ή δι* ανατάσεως 

της χειρός, ουδέποτε όμως δια βοής. Κατ’ εξαίρεση, για τα παρακάτω θέματα, 

εφόσσν αυτά τεθούν στην Συνέλευση για τη λήψη απόφασης, οι αποφάσεις 

λαμβάνονται έγκυρα μόνο με μυστική ψηφοφορία: α) εκλογή συλλογικών 

οργάνων, β) θέματα εμπιστοσύνης ή προσωπικά, γ) έγκριση της ετήσιας 

λογοδοσίας, δ) επιβολή έκτακτων εισφορών, και ε) τροποποίηση του 

Καταστατικού.

9. Απαιτούμενη πλειοψηφία: Οι αποφάσεις της Συνελεύσεως λαμβάνονται με 

απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Απόφαση μπορεί να ληφθεί και 

χωρίς Συνέλευση των μελών, εάν όλα τα μέλη δηλώσουν εγγράφως τη συναίνεσή 

τους σε μα πρόταση. Κατ’ εξαίρεση, για λήψη αποφάσεως για τροποποίηση του 

Καταστατικού ή για διάλυση του σωματείου απαιτείται η παρουσία των μισών 

τουλάχιστον μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων. 

Τέλος για τη λήψη αποφάσεως για μεταβολή του σκοπού του σωματείου, 

απαιτείται η συναίνεση όλων των μελών. Στην τελευταία περίπτωση οι απόντες 

μπορούν να δηλώσουν τη συναίνεσή τους εγγράφως.

10. Πρακτικά: Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Συνελεύσεως καταχωρούνται 

σε αριθμημένο βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το 

Γραμματέα της Συνελεύσεως.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Άρθρο 20° - ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

1. Π όροι: Οι πόροι του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικούς και σε έκτακτους. 

Τακτικοί πόροι είναι οι εφάπαξ εισφορές εισόδου των μελών, οι ετήσιες 

συνδρομές τους, τα έσοδα από την εκμετάλλευση της περιουσίας του Σωματείου, 

τα έσοδα από τη λειτουργία Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης, και αμοιβές 

από μελέτες, έργα και προγράμματα. Έκτακτοι πόροι είναι οι δωρεές, οι 

κληρονομίες, οι κληροδοσίες και γενικά κάθε άλλο μη επαναλαμβανόμενο έσοδο 

προερχόμενο από νόμιμη αιτία.

2. Ύψος εισφοράς και συνδρομής: Η εφάπαξ εισφορά εισόδου στο Σωματείο, η 

συνδρομή των μελών για κάθε ημερολογιακό έτος και οι χρονικές προθεσμίες 

καταβολής αυτών ορίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 21° - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

1. Οικονομικό έτος: Το οικονομικό έτος του Σωματείου συμπίπτει με το 

ημερολογιακό.

2. Πιστώσεις και ασφάλειες. Το Σωματείο μπορεί να λαμβάνει δάνεια ή 

πιστώσεις, επ’ ανοικτώ λογαριασμό) ή άλλες, για την κάλυψη πρόσκαιρων 

ταμειακών αναγκών του και για επένδυση σε στοιχεία ενεργητικού. Δεν 

επιτρέπεται α) η χορήγηση δανείων ή άλλης μορφής πιστώσεων από το Σωματείο 

προς μέλη του ή μέλη του Διοικητικού του Συμβουλίου, β) η εκ μέρους του 

Σωματείου υπέρ μέλους/του ή μέλους του Διοικητικού του Συμβουλίου βα) 

εγγύηση ή ανάληψη υποχρέωσης από εγγυοδοτική εν γένει σύμβαση, ββ) 

σωρευτική ή στερητική αναδοχή χρέους, βγ) παροχή εμπράγματης ασφάλειας 

(ενεχύρου, υποθήκης, προσημειώσεως υποθήκης, πλασματικού ενεχύρου κλπ.), 

βδ) εντολή έκδοσης εγγυητικής επιστολής προς τράπεζα.

3. Κτήση και εκμετάλλευση περιουσίας: Η κτήση ακινήτων εξ επαχθούς αιτίας 

αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Όταν η ως άνω κτήση απαιτεί 

δαπάνη υπερβαίνουσα το ποσό των 80.000 ευρώ, απαιτείται η προηγούμενη 

άδεια της Συνέλευσης. Λεν επιτρέπεται η ανάμειξη του Σωματείου σε
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εκμειαλλεύσεως της περιουσίας του απαγορεύεται. Από την απαγόρευση αυτή 

δεν θίγεται η καταστατικώς προβλεπόμενη δυνατότητα του Σωματείου να ιδρύει 

και λειτουργεί Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης και να αμείβεται από 

μελέτες, χρηματοδοτούμενα έργα και προγράμματα προς επίτευξη των 

καταστατικών σκοπών του. Επιτρέπεται η ανάληψη δράσεων (μεμονωμένα ή σε 

σύμπραξη με άλλους φορείς) οι οποίες συνάδουν με τους σκοπούς του 

σωματείου και οι οποίες χρηματοδοτούνται εν όλω ή εν μέρει από τρίτους. 

Επιτρέπεται επίσης η επένδυση της περιουσίας του σωματείου σε κινητές αξίες 

διαπραγματευόμενες σε οργανωμένες αγορές, γ) Η περιουσία του σωματείου δεν 

μπορεί να χρησιμοποιείται για σκοπούς διαφορετικούς από τους προβλεπόμένους 

στο καταστατικό.

. Κληροδοσίες-Δωρεές-Κληρονομίες: α) Κληροδοσίες, δωρεές και κληρσνομίες 

γίνονται δεκτές από το σωματείο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

εφόσον η πηγή τους είναι διαφανής και συνάδει προς τους σκοπούς και την 

αποστολή του σωματείου. Η αποποίηση ή η αποδοχή επ’ ωφελεία απογραφής, με 

γνώμονα τα κριτήρια του προηγούμενου εδαφίου, διενεργείται με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου. Για την αποποίηση ή την αποδοχή ή τη σύναψη δωρεάς 

γενικώς ή ειδικότερα για την εκπλήρωση υπάρχοντος τρόπου, το Διοικητικό 

Συμβούλιο δύναται να παραπέμψει το θέμα προς λήψη σχετικής απόφασης από 

Έκτακτη Συνέλευση.

β) Κληρονομίες που καταλείπονται στο Σωματείο γίνονται δεκτές πάντοτε μετά 

από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επ’ ωφελεία απογραφής 

εκτός των περιπτώσεων που προφανώς ενδείκνυται η αποποίηση, 

γ) Κληρονομίες, κληροδοσίες και δωρεές υπέρ του Σωματείου τελούν κάτω από 

ιδιαίτερη διαχείριση μέσα στον προϋπολογισμό του και οι πρόσοδοί τους 

διατίθενται αποκλειστικά σύμφωνα με τους όρους, που όρισε ο διαθέτης ή ο 

δωρητής.

δ) Οι δωρεές από το Σωματείο γίνονται πάντοτε επώνυμα.

Αρθρο 22° 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ



1. Ελεγκτές: Ο έλεγχος της οικονομικής διαχειρίσεως του σωματείου 

αναφέρεται σε όλα τα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν και τις πηγές τους, 

καθώς και στις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν και διενεργείται κάθε έτος 

από δυο Ελεγκτές ή από έναν Ορκωτό Ελεγκτή, που εκλέγονται από την 

τακτική ετήσια Συνέλευση. Η ιδιότητα του ελεγκτή είναι ασυμβίβαστη με 

εκείνη του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Έλεγχος: Για την άσκηση των καθηκόντων τους, οι ελεγκτές έχουν το

δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση όλων των στοιχείων της οικονομικής 

καταστάσεως του Σωματείου, των πρακτικών των συνεδριάσεων του 

Διοικητικού Συμβουλίου και της Συνελεύσεως, της αλληλογραφίας και του 

αρχείου γενικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο Οφείλει να θέτει στη διάθεση των 

ελεγκτών τα πιο πάνω στοιχεία μέσα σε προθεσμία τριών (3) ημερών.

3. Έκθεση ελεγκτών: Οι ελεγκτές υποβάλλουν κάθε έτος στην τακτική

Συνέλευση έγγραφη έκθεση, για τη διαχείριση της περιουσίας του σωματείου 

του προηγούμενου οικονομικού έτους, η οποία αναφέρει όλα τα έσοδα που 

πραγματοποιήθηκαν και τις πηγές τους, Η Συνέλευση δεν μπορεί έγκυρα να 

αποφασίσει για τον ετήσιο διαχειριστικό απολογισμό του Διοικητικού 

Συμβουλίου χωρίς την έκθεση αυτή των ελεγκτών, ελλείψει δε αυτής η 

συζήτηση του θέματος αναβάλλεται.

Αρθρο 23° 
ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκούσια διάλυση: Το σωματείο μπορεί να διαλυθεί κατά πάντα χρόνο με 

απόφαση της Συνελεύσεως των μελών του, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις 

εξαιρετικές διατάξεις για απαρτία και πλειοψηφία του καταστατικού.

[^Εκκαθάριση και εκκαθαριστές: Όταν διαλυθεί το σωματείο βρίσκεται 

αυτοδικαίως σε εκκαθάριση, και λογίζεται ότι εξακολουθεί να υφίσταται μέχρι το 

τέλος των εργασιών της εκκαθάρισης και για τις ανάγκες της. Η εκκαθάριση 

γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, από τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου που υφίστανται όταν λαμβάνεται η απόφαση για τη 

διάλυση, και τα οποία ενεργούν κατά πλειοψηφία, εκτός αν η Συνέλευση 

αποφασίσει διαφορετικά και με την ίδια απόφαση της διαλύσεως διορίσει έναν ή 

περισσότερους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να 

υποβάλλουν, μετά το τέλος του έργου τους, στην εποπτεύουσα Αρχή έκθεση για
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