
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ   

του Σωματείου με την επωνυμία  

«ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ» 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Άρθρο 1ο 

Ίδρυση – Επωνυμία – Έδρα 

1. Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ» και διακριτικό τίτλο «ΣΕΚΟΕ» και στην αγγλική «HELLENIC 

COALITION FOR ALTERNATIVE FUELS» και διακριτικό τίτλο «H.C.A.F.»  Το 

Σωματείο αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα, διεπόμενο από τις διατάξεις των Άρθρων 78 επ. Α.Κ. 

2. Ως έδρα του Σωματείου ορίζονται η Δημοτική Ενότητα Γλυκών Νερών του Δήμου 

Παιανίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, 

(επί της Λεωφόρου Λαυρίου αρ. 109). Το Σωματείο μπορεί να αλλάξει διεύθυνση, εντός 

των ορίων της έδρας του, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού του. Με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρυθεί παράρτημα του Σωματείου και σε άλλες 

περιοχές στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό και ομοίως να αναστέλλει τη λειτουργία τους.  

Άρθρο 2ο 

Σκοποί και μέσα πραγμάτωσης των σκοπών 

Ι) Το Σωματείο δεν επιδιώκει σκοπούς κερδοσκοπικούς, εμπορικούς ή 

συνδικαλιστικούς, ούτε αποβλέπει οπωσδήποτε στην δημιουργία, άτυπης ή μη, 

εμπορικής κοινοπραξίας, είτε στην παρεμπόδιση του ελεύθερου ανταγωνισμού, είτε 

στην πρόκληση συνθηκών αθέμιτου ανταγωνισμού, τα μέλη του διατηρούν την 

ακώλυτη επαγγελματική τους ανεξαρτησία, επιδιώκει δε την εκπροσώπηση των μελών 

προς κάθε ελληνική αρχή και οργανισμό καθώς και το εξωτερικό. Επίσης, σκοποί του 

Σωματείου είναι ειδικότερα και ενδεικτικά οι κάτωθι: 

α) Η προβολή και ενημέρωση της Πολιτείας και του κοινού για τα οικολογικά, 

οικονομικά και κοινωνικά πλεονεκτήματα των αερίων και λοιπών εναλλακτικών 

καυσίμων ιδίως στην αυτοκίνηση. 

β) Η συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και την Πολιτεία για την βελτίωση και 

εκσυγχρονισμό των υπαρχόντων και θέσπιση νεότερων κανόνων και προδιαγραφών 



για την ορθή και ασφαλή διάθεση, διακίνηση, αποθήκευση και χρήση αερίων και 

λοιπών εναλλακτικών καυσίμων καθώς και την βελτίωση της ποιότητάς αυτών. 

γ) Η συλλογή, επεξεργασία και διάθεση στατιστικών, επιστημονικών και τεχνολογικών 

δεδομένων και στοιχείων των αερίων και εναλλακτικών καυσίμων και των συστημάτων 

χρήσης αυτών. 

δ)  Η δια βίου εκπαίδευση και ενημέρωση των μελών και τρίτων ενδιαφερομένων, στις 

ιδιότητες και πλεονεκτήματα των αερίων και λοιπών εναλλακτικών καυσίμων, την 

ασφαλή διάθεση, διακίνηση και χρήση αυτών και των συστημάτων χρήσης αυτών. 

ε) Η συμβολή στην προάσπιση των κανόνων νομιμότητας και ασφάλειας στη διάθεση, 

διακίνηση, εμπορία, αποθήκευση και χρήση των αερίων και λοιπών εναλλακτικών 

καυσίμων για οχήματα. 

στ) Η συμμετοχή στις διαβουλεύσεις, επιτροπές και εκδηλώσεις, συνέδρια, σεμινάρια 

και εκθέσεις και γενικά δραστηριότητες μελέτης, επεξεργασίας κανόνων και θεσμικών 

πλαισίων, προβολής και ενημέρωσης ως προς τα πλεονεκτήματα εν γένει, της 

διάδοσης και ασφαλούς χρήσης των αερίων και λοιπών εναλλακτικών καυσίμων για 

οχήματα. 

ζ) Η παροχή επιστημονικής και τεχνολογικής υποστήριξης και ενημέρωσης προς τα 

μέλη, τις αρχές και την Πολιτεία για κάθε θέμα που σχετίζεται με τα αέρια και 

εναλλακτικά καύσιμα. 

η) Η ανταλλαγή και παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών και στατιστικών 

πληροφοριών και συμβουλών προς τα μέλη του σωματείου και φορείς σε σχέση με τα 

αέρια και λοιπά εναλλακτικά καύσιμα για χρήση σε οχήματα. 

θ) Η καθιέρωση ηθικών ή και υλικών βραβείων, υποτροφιών και επαίνων προς 

φοιτητές, σπουδαστές και ερευνητές για μελέτες και εργασίες με αντικείμενο τα αέρια 

και τα λοιπά εναλλακτικά καύσιμα και τα συστήματα χρήσης τους για κίνηση οχημάτων. 

  

ΙΙ) Για την εκπλήρωση των σκοπών του, το Σωματείο μετέρχεται όλα τα απαραίτητα 

και προσφερόμενα νόμιμα μέσα. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μέσα προς 

εκπλήρωση των σκοπών είναι ιδίως τα ακόλουθα: 

α) Διαλέξεις, σεμινάρια, συνέδρια, εκθέσεις, εκδόσεις εντύπων, δημιουργία 

ιστοσελίδων στο διαδίκτυο, επισκέψεις σε εγκαταστάσεις εναποθήκευσης, διακίνησης 



και διάθεσης αερίων και λοιπών εναλλακτικών καυσίμων οχημάτων, εργοστάσια 

παραγωγής συστημάτων χρήσης αυτών, επιχειρήσεις τοποθέτησης, συντήρησης και 

επισκευής των συστημάτων αυτών, δημιουργία βιβλιοθήκης και αρχείου νόμων, 

αποφάσεων και εγκυκλίων αφορουσών κάθε θέμα σχετιζόμενο προς τα αέρια και  

λοιπά εναλλακτικά καύσιμα αυτοκινήτων, συγκρότηση καταλόγου αδιοδοτηθέντων 

εξειδικευμένων επιστημόνων, τεχνικών και σχετικών εν γένει προς το αντικείμενο των 

αερίων και λοιπών εναλλακτικών καυσίμων για οχήματα, ως και επιχειρήσεων 

διάθεσής τους καθώς και συστημάτων χρήσης τους, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές 

εκπομπές, δημοσιεύσεις άρθρων και μελετών, παροχή σχετικών πληροφοριών και 

ενημέρωσης προς τις αρμόδιες αρχές, φορείς και μέσα έντυπης και ηλεκτρονικής 

ενημέρωσης του κοινού. 

β) Ο συντονισμός των δραστηριοτήτων του σωματείου με διαρκή επαφή μεταξύ των 

μελών και φορέων στα πλαίσια της ενημέρωσης και διάδοσης επιστημονικών και 

τεχνολογικών εξελίξεων καθώς και η εκπροσώπηση και διαρκής επαφή με τους 

εκπροσώπους της δημόσιας διοίκησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς 

φορείς, ελληνικούς και αλλοδαπούς ή διεθνείς οργανισμούς. 

γ) Η συγκρότηση ομάδων εργασίας, εισηγητικών επιτροπών μελετών και προτάσεων, 

τεχνικών και επιστημονικών επιτροπών. 

δ) Η πραγματοποίηση διαβημάτων προς την Πολιτεία και τις αρμόδιες αρχές και 

φορείς, για ενίσχυση του έργου του σωματείου, διευκόλυνση επίτευξης των σκοπών 

του, επίλυσης θεμάτων του σωματείου και μελών του και  

ε) Γενικά κάθε ενέργεια και δράση που θα συμβάλλει στην επίτευξη του πρωταρχικού 

σκοπού του Σωματείου. 

ΑΡΘΡΟ 3Ο 

- Διάρκεια - 

Η διάρκεια του Σωματείου ορίζεται αορίστου χρόνου. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

Άρθρο 3ο 

Πόροι – Περιουσία Σωματείου 



Η περιουσία και οι πόροι του Σωματείου αποτελείται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: 

α) από τις εισφορές εγγραφής των μελών και από τις τακτικές εισφορές τους, το ύψος 

των οποίων καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

β) από τις τυχόν έκτακτες εισφορές των μελών, το ύψος των οποίων καθορίζεται από 

τη Γενική Συνέλευση. 

γ) από έκτακτες ενισχύσεις και χορηγίες των μελών ή τρίτων προσώπων, φυσικών ή 

νομικών, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, από επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις του Κράτους, 

της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της τοπικής αυτοδιοίκησης και από τις δραστηριότητες 

και τη λειτουργία του Σωματείου.  

δ) από εισπράξεις από εκδόσεις, εκπομπές, διαφημίσεις σε έντυπα και εκπομπές και 

γενικά παροχές υπηρεσιών.  

ε) από κάθε άλλου είδους νόμιμες ενισχύσεις και προσφορές, εισοδήματα που θα 

προκύπτουν από τις πάσης φύσεως εκδηλώσεις, σεμινάρια, εκπαιδεύσεις, εκθέσεις 

που θα διοργανώνει το Σωματείο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό είτε μόνο του είτε σε 

σύμπραξη με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, όπως και εν 

γένει δικαιώματα που τυχόν θα δημιουργηθούν κατά τη λειτουργία του.  

στ) από τα εισοδήματα από την κινητή και ακίνητη περιουσία του Σωματείου, από 

τόκους, δωρεές, κληροδοσίες, εράνους, λαχνούς και εν γένει από κάθε έσοδο που 

προέρχεται με νόμιμο τρόπο. 

      Άρθρο 4ο 

Κατηγορίες Μελών του Σωματείου 

1. Ως μέλη του Σωματείου μπορούν να εγγραφούν φυσικά και νομικά πρόσωπα. Τα 

μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικά, επίτιμα, αντεπιστέλλοντα και αρωγά. 

Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα τακτικά μέλη, εφόσον έχουν 

εκπληρώσει τις προς το σωματείο υποχρεώσεις τους. Η ιδιότητα του μέλους είναι 

αυστηρά προσωποπαγής και δεν μεταβιβάζεται, ούτε κληρονομείται είναι δε 

ανεπίδεκτη αντιπροσώπευσης από μη μέλος του σωματείου.  

Επιτρέπεται η αντιπροσώπευση και άσκηση δικαιώματος ψήφου στην Γενική 

Συνέλευση τακτικού μέλους από άλλο τακτικό μέλος υπό την προϋπόθεση έγγραφης 

σχετικής εξουσιοδότησης φέρουσας βεβαίωση γνησίου υπογραφής προκατεθειμένης 

στον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου πριν από την έναρξη των εργασιών της 

Γενικής Συνέλευσης. Ειδικά για τα τακτικά μέλη – νομικά πρόσωπα απαιτείται η 

προσκόμιση σχετικής απόφασης του αρμόδιου οργάνου τους. Δεν επιτρέπεται σε 

τακτικό μέλος η τοιαύτη αντιπροσώπευση πλειόνων του ενός μελών. Η τοιαύτη 

αντιπροσώπευση λαμβάνεται υπόψη για τον σχηματισμό απαρτίας της Γενικής 

Συνέλευσης. 



Τακτικά μέλη 

Τακτικά μέλη είναι κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο, που έχει επιστημονική, 

τεχνολογική ή επαγγελματική ενασχόληση με τα αέρια και λοιπά εναλλακτικά καύσιμα 

αυτοκινήτων και που επιθυμεί να εργαστεί για την ευόδωση των σκοπών του 

σωματείου. Τα ιδρυτικά μέλη έχουν αυτοδικαίως την ιδιότητα, τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις των τακτικών μελών. Τα τακτικά μέλη – νομικά πρόσωπα 

εκπροσωπούνται από το διαχειριστή – νόμιμο εκπρόσωπό τους, σύμφωνα με το 

καταστατικό τους και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων τους.  

Έκτακτα Μέλη 

Έκτακτα μέλη εγγράφονται πρόσωπα που επιδεικνύουν ενδιαφέρον για τους σκοπούς 

του σωματείου. 

Επίτιμα Μέλη 

Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται διακεκριμένες προσωπικότητες ή πρόσωπα που 

προσέφεραν μεγάλες υπηρεσίες στο σωματείο, ή έχουν ιδιαίτερη γνώση και εμπειρία 

σχετικά με τη διάθεση και χρήση αερίων και λοιπών εναλλακτικών καυσίμων, την 

προαγωγή των σκοπών του και από αυτά μπορεί να συσταθεί ειδική επίτιμη επιτροπή, 

με συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το επίτιμο μέλος ανακηρύσσεται με απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης, με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων, μετά από πρόταση του 

Διοικητικού Συμβουλίου ή δέκα (10) τακτικών μελών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την 

ανακήρυξη ενός προσώπου ως επίτιμου μέλους του σωματείου είναι η από μέρους 

του αποδοχή της ανακήρυξης αυτής. Τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται της υποχρέωσης 

καταβολής της εισφοράς εγγραφής και της τακτικής/έκτακτης συνδρομής στο 

σωματείο. Επιτρέπεται να παρίστανται και να μετέχουν στις συζητήσεις των Γενικών 

Συνελεύσεων χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

Αντεπιστέλλοντα Μέλη 

Αντεπιστέλλοντα μέλη εγγράφονται μέλη που διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό και 

ασχολούνται με την προαγωγή των σκοπών του σωματείου.  

Αρωγά Μέλη 

Αρωγά μέλη εγγράφονται πρόσωπα που προσφέρουν ηθική και υλική συνδρομή προς 

επίτευξη των σκοπών του.  



Για την εισδοχή τακτικού, έκτακτου, αντεπιστέλλοντος και αρωγού μέλους 

απαιτείται η υποβολή ενυπόγραφης αίτησης του υποψήφιου μέλους προς τον 

Γραμματέα του ΔΣ, στην οποία: α) να αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του, β) να 

δηλώνει ότι επιθυμεί να γίνει μέλος του σωματείου, γ) να δηλώνει ότι έλαβε γνώση του 

ισχύοντος, κάθε φορά, καταστατικού του σωματείου και ότι αποδέχεται αυτό καθώς και 

τις νόμιμες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης 

ανεπιφύλακτα και δ) να δηλώνει ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για εσχάτη 

προδοσία, ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια 

χρεωκοπία, δωροδοκία και δωροληψία, λιποταξία, παραχάραξη, πλαστογραφία, 

απιστία, απάτη, εκβίαση, για εγκλήματα κατά των ηθών των άρθρων 336-353 Π.Κ., για 

συκοφαντική δυσφήμιση, για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, για παράβαση 

του νόμου περί μεσαζόντων, για παράβαση του Δ΄ ψηφίσματος της Ε΄ Αναθεωρητικής 

Βουλής των Ελλήνων καθώς και σε στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων και για 

όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να ζητήσει από τον αιτούντα να προσκομίσει 

έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η ακρίβεια των κατά τα άνω δηλώσεών του, ως 

και αποδεικτικά της επιστημονικής, τεχνολογικής ή επαγγελματικής ενασχόλησής του 

με τα αέρια και λοιπά εναλλακτικά καύσιμα. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει, με απόλυτη πλειοψηφία για την αποδοχή της ή 

μη στην πρώτη μετά την υποβολή της αίτησης συνεδρίασή του. Αν το Διοικητικό 

Συμβούλιο απορρίψει την αίτηση ή δεν προβεί σε έκδοση απόφασης εντός 2 μηνών 

από την υποβολή της, ο αιτών έχει δικαίωμα, να ζητήσει από τη Γενική Συνέλευση να 

αποφασίσει σε δεύτερο βαθμό για την εγγραφή του. Η Γ.Σ. αποφασίζει με πλειοψηφία 

των ¾ των παρόντων. Μόνο μετά την πάροδο (2) δύο ετών από την απορριπτική 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης έχει δικαίωμα να υποβάλει νέα αίτηση στο Διοικητικό 

Συμβούλιο το υποψήφιο μέλος. 

Στην περίπτωση που το Δ.Σ. εγκρίνει την είσοδο του νέου τακτικού μέλους, αυτό 

υποχρεούται, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη γνωστοποίηση σε αυτόν της 

σχετικής αποφάσεως του ΔΣ, να καταβάλει τα καθοριζόμενα από το Διοικητικό 

Συμβούλιο δικαιώματα εγγραφής και την τακτική συνδρομή. 

Τα έκτακτα, επίτιμα, αντεπιστέλλοντα και αρωγά μέλη απαλλάσσονται της 

υποχρέωσης καταβολής της τακτικής συνδρομής στο σωματείο. 

Άρθρο 5ο 



Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μελών 

Α. Τα τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα: α) να εκλέγουν και να εκλέγονται, εφόσον έχουν 

εκπληρώσει πλήρως τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς αυτό, β) να λαμβάνουν 

μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις και να μετέχουν στις γενόμενες σ΄ αυτές συζητήσεις, 

ψηφοφορίες, εκλογές και αποφάσεις, γ) να λαμβάνουν γνώση των πρακτικών των 

Γενικών Συνελεύσεων και δ) να ενημερώνονται για την οικονομική κατάσταση του 

σωματείου.  

Κάθε τακτικό μέλος έχει δικαίωμα μίας (1) μόνο ψήφου κατά τις Γενικές Συνελεύσεις. 

Τα έκτακτα, επίτιμα, αντεπιστέλλοντα και αρωγά μέλη επιτρέπεται να παρίστανται και 

να μετέχουν στις συζητήσεις των Γενικών Συνελεύσεων χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

Όλα τα μέλη του σωματείου δικαιούνται να συμμετέχουν ισότιμα στις επιδιώξεις του 

και δύνανται να προσφέρουν υπηρεσίες στο σωματείο με βάση την ιδιότητά τους και 

τις ανάγκες του σωματείου. Σε όλα τα μέλη του σωματείου επιτρέπεται η συμμετοχή 

τους σε άλλα σωματεία ή ενώσεις που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς με εκείνους 

του σωματείου. 

Β. Όλα τα μέλη του σωματείου έχουν υποχρέωση: α) να συμμορφώνονται ακριβώς 

προς το καταστατικό, στον τυχόν εσωτερικό κανονισμό του σωματείου και τις 

αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου, β) να 

καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την εκπλήρωση των σκοπών του σωματείου και  

γ) να συνδράμουν - όσο μπορούν -  τους σκοπούς και το έργο του σωματείου. Ειδικά 

τα τακτικά μέλη έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν ανελλιπώς τις τακτικές και 

τυχόν έκτακτες εισφορές και συνδρομές τους προς το σωματείο.  

Άρθρο 6 

Κωλύματα εγγραφής και λόγοι αποκλεισμού μέλους 

Δεν μπορεί να εγγραφεί μέλος στο σωματείο όποιος στερήθηκε των πολιτικών του 

δικαιωμάτων συνεπεία αμετάκλητης ποινικής καταδίκης και για όσο χρόνο διαρκεί η 

στέρηση, καθώς και όποιος καταδικάστηκε αμετάκλητα για εσχάτη προδοσία, 

ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπία, κλοπή, ληστεία, υπεξαίρεση, δόλια 

χρεοκοπία, δωροδοκία και δωροληψία, βιασμό, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, 

απάτη και εκβιασμό, όπως αναλυτικά αναγράφονται στο άρθρο 4 του παρόντος 

καταστατικού. Η αμετάκλητη καταδίκη οποιουδήποτε μέλους του σωματείου για 

οποιοδήποτε από τα παραπάνω αδικήματα συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωσή του 

από την ιδιότητα του μέλους. 



Δεν γίνονται δεκτά ως τακτικά μέλη και εφόσον έχουν εγγραφεί διαγράφονται με 

απόφαση του ΔΣ όσοι ανήκουν σε οποιαδήποτε οργάνωση της οποίας οι θεμελιώδεις 

στόχοι και δράση αντιβαίνουν στους σκοπούς ή στις κατευθυντήριες γραμμές του 

σωματείου. Διαγράφονται επίσης με απόφαση του ΔΣ μέλη που δημόσια 

εκμεταλλεύονται αθέμιτα την ιδιότητα του μέλους του σωματείου για πολιτικό, 

οικονομικό ή άλλο ιδιαίτερο όφελος. 

Άρθρο 7ο 

Αποβολή μελών 

1. Αποβολή μέλους επιτρέπεται για τους ακόλουθους λόγους: 

 Λόγω μη καταβολής της ετήσιας τακτικής συνδρομής για διάστημα πέραν του 

λογιστικού έτους,  

 Λόγω Πτωχεύσεως, 

 Λόγω δικαιοπρακτικής ανικανότητας, 

 Λόγω αμετάκλητης καταδίκης του για οποιοδήποτε αδίκημα από τα αναφερόμενα 

στο άρθρο 4 του παρόντος καταστατικού. 

 Λόγω αδικαιολόγητης απουσίας του σε τρεις (3) διαδοχικές τακτικές ή έκτακτες 

Γενικές Συνελεύσεις. 

 Για οποιοδήποτε άλλο σπουδαίο λόγο ή για αποδεδειγμένη δραστηριότητα που 

αντίκειται στους σκοπούς του σωματείου, που προσβάλλει ή δυσφημεί αυτό.  

2. Δικαίωμα να ζητήσουν τη διαγραφή/αποβολή μέλους έχουν όλα τα τακτικά μέλη του 

σωματείου με έγγραφη, ειδικά αιτιολογημένη και εμπεριστατωμένη αίτησή τους, την 

οποία εγχειρίζουν στον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό 

Συμβούλιο οφείλει εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της ανωτέρω αιτήσεως 

να συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ. Η Γενική Συνέλευση, αποφασίζει για την αποβολή ή μη με 

πλειοψηφία ¾ των παρόντων στην Γ.Σ. τακτικών μελών. Στην Γενική Συνέλευση 

καλείται να παραστεί και το μέλος που αφορά το θέμα προκειμένου να το αντικρούσει 

και εν γένει να εκθέσει τις απόψεις του επ΄ αυτού. Απουσία του ή άρνηση αντίκρουσης 

δεν εμποδίζει τη λήψη απόφασης από τη ΓΣ. Το αποβληθέν μέλος ενημερώνεται 

εγγράφως, με συστημένη επιστολή, για την απόφαση της Γ.Σ. εντός δεκαπέντε (15) 

ημερών από τη λήψη της σχετικής αποφάσεως.   

Η ανωτέρω διαδικασία δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις διαγραφής λόγω 

πτωχεύσεως ή στέρησης δικαιοπρακτικής ικανότητας, οπότε το Διοικητικό Συμβούλιο 

προβαίνει σε αυτόματη διαγραφή του μέλους, εφόσον περιέλθει σε γνώση του το 

γεγονός που τη δικαιολογεί. 



3. Σε περίπτωση αποφάσεως περί μη αποβολής μέλους, δεν επιτρέπεται η υποβολή 

νέας αιτήσεως κατά του ίδιου μέλους εκτός αν στηρίζεται σε νέους λόγους ή ίδιο λόγο 

που στηρίζεται σε νέα πραγματικά περιστατικά. 

5. Κάθε μέλος ευθύνεται για τις μέχρι την απώλεια της ιδιότητάς του αυτής οφειλόμενες 

συνδρομές ή άλλες τυχόν οικονομικές ή οποιασδήποτε άλλης φύσεως υποχρεώσεις 

του προς το σωματείο και δεν έχει ή διατηρεί οιοδήποτε δικαίωμα επί της περιουσίας 

του σωματείου. 

Άρθρο 8 

Παραίτηση / Αποχώρηση Μέλους  

1. Τα μέλη του σωματείου δύνανται να αποχωρήσουν ελεύθερα από αυτό, με την 

υποβολή έγγραφης παραίτησης που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.  

2. Η παραίτηση μέλους πρέπει να γνωστοποιείται τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν 

από τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος αυτού. Η υποβολή παραίτησης 

δεν απαλλάσσει το παραιτούμενο μέλος από την καταβολή της τακτικής συνδρομής 

για ολόκληρο το λογιστικό έτος και της τυχούσας έκτακτης εισφοράς η οποία έχει 

αποφασιστεί πριν από την υποβολή της παραίτησης. 

3. Παραιτηθέντα μέλη μπορούν να επανεγγραφούν εφόσον ακολουθήσουν τη 

διαδικασία που προβλέπεται στο καταστατικό για τα νέα μέλη και καταβάλουν τις 

συνδρομές τους από το έτος παραίτησης μέχρι και την επανεγγραφή τους. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

Άρθρο 9ο 

Όργανα του σωματείου είναι: Η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και η 

Εξελεγκτική Επιτροπή. 

Άρθρο 10ο 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

Το Σωματείο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από πέντε 

(5) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη. 



Δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Δ.Σ. και εφόσον έχουν εκλεγεί, διαγράφονται με 

απόφαση του Δ.Σ., όσοι κατέχουν οποιαδήποτε αποφασιστικής σημασίας θέση στην 

ιεραρχία οποιουδήποτε κόμματος ή πολιτικής ή θρησκευτικής οργάνωσης. 

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ως ενιαίου οργάνου, ορίζεται τριετής, με αφετηρία 

την ετήσια τακτική γενική συνέλευση κατά την οποία εκλέγεται. Η θητεία των μελών 

του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται υποχρεωτικά μέχρι τη συνεδρίαση της 

ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους λήξεως της θητείας τους, κατά την 

οποία θα εκλεγεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι ελεύθερα 

επανεκλέξιμα. 

Εξαιρετικά η θητεία του εκλεγέντος υπό των ιδρυτών προσωρινού Δ.Σ. λήγει άμα 

εγκριθεί το παρόν Καταστατικό οπότε τούτο λογίζεται ως αυτοδικαίως παραιτηθέν και 

υποχρεούται να συγκαλέσει την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση για την εκλογή 

οριστικού Δ.Σ. εντός έξι (6) μηνών από της ως άνω εγκρίσεως του Καταστατικού. 

Το αξίωμα των μελών του Δ.Σ. είναι τιμητικό και κατά συνέπεια δεν λαμβάνουν μισθό 

ή άλλη αμοιβή.  

Άρθρο 11 

Συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ.  

Το ΔΣ, εντός δέκα (10) ημερών από την εκλογή του, συνέρχεται κατόπιν προσκλήσεως 

του πλειοψηφήσαντος συμβούλου που εκτελεί χρέη Προέδρου ή τούτου κωλυομένου, 

του αμέσως επόμενου συμβούλου και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας με μυστική 

ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, τον Πρόεδρο, τον 

Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα και τον Ταμία.  

Άρθρο 12 

Συνεδριάσεις – Απαρτία – Λήψη αποφάσεων του Δ.Σ. 

Το Δ.Σ. υποχρεούται να συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά ανά τρεις μήνες και 

εκτάκτως, όταν υπάρχουν σοβαροί λόγοι ή όταν το ζητήσουν εγγράφως από τον 

Πρόεδρο τρία (3) τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ., προτείνοντας συγχρόνως και τα θέματα 

που θα συζητηθούν. Η σύγκληση του Δ.Σ. γίνεται από τον Πρόεδρο ή σε περίπτωση 

κωλύματός του από δύο τακτικά μέλη του. Η πρόσκληση στις τακτικές συγκλήσεις του 

Δ.Σ. πρέπει να περιέχει απαραίτητα τα προς συζήτηση θέματα, τον τόπο και χρόνο 

συνεδρίασης και αποστέλλεται στα μέλη του προ τριών (3) ημερών, με κάθε πρόσφορο 

μέσο (συστημένη επιστολή, mail, fax, κτλ.). 



Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον 

τρία μέλη του, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Κατά τις 

συνεδριάσεις του Δ.Σ., τα μέλη του δύνανται να αντιπροσωπευθούν μόνο από άλλο 

μέλος του Δ.Σ. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ένα μέλος του Δ.Σ. να 

αντιπροσωπεύσει περισσότερα του ενός μέλους του Δ.Σ. 

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε 

περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 

Το Δ.Σ. δύναται με απόφασή του να θεωρήσει ότι μέλος του που απουσιάζει 

αδικαιολόγητα σε τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις παραιτήθηκε και να προχωρήσει 

στην αντικατάστασή του από τον κατά σειρά επιλαχών κατά τις αρχαιρεσίες. 

Σε περίπτωση παραίτηση, έκπτωσης, θανάτου, πτώχευσης κάποιου μέλους του 

Διοικητικού Συμβουλίου, καλείται προς αναπλήρωση με μέριμνα του Προέδρου, ο κατά 

σειρά επιλαχών κατά τις αρχαιρεσίες. Αν δεν υπάρχουν επιλαχόντες, συγκαλείται η 

Γενική Συνέλευση προς εκλογή και πλήρωση της κενωθείσας θέσης.  

Άρθρο 13ο 

Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου 

Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά τη διοίκηση του 

Σωματείου και στη διαχείριση της περιουσίας του, εκτός από τις υποθέσεις εκείνες που 

κατά νόμο ή κατά το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γ.Σ. 

Το Δ.Σ. έχει καθήκον να επιβλέπει και να εφαρμόζει τα διατασσόμενα από τον νόμο, 

να διοικεί το Σωματείο σύμφωνα με το Νόμο, με το Καταστατικό και με τις αποφάσεις 

της Γενικής Συνέλευσης και να ενεργεί για την πραγμάτωση των σκοπών του 

Σωματείου. Συγκαλεί κάθε χρόνο την Γενική Συνέλευση την οποία ενημερώνει για τα 

οικονομικά του Σωματείου και για το εκτελεσθέν έργο, προγραμματίζει τις εργασίες, και 

καταρτίζει διάφορες επιτροπές.  

Το Δ.Σ. δύναται με απόφασή του να προβαίνει στην κατάρτιση εσωτερικών 

κανονισμών του σωματείου. 

Άρθρο 14ο 

Καθήκοντα Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γ. Γραμματέα, Ταμία 



Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το σωματείου ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής, 

Φορολογικής ή άλλης αρχής, ενώπιον κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, σε 

όλες τις σχέσεις, δικαιοπραξίες και εκδηλώσεις. 

Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, στις οποίες και προεδρεύει. 

Συγκαλεί με απόφαση του ΔΣ τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις και εκθέτει τον 

απολογισμό της δράσης του Δ.Σ. και την κατάσταση του σωματείου στην τακτική 

Γενική Συνέλευση. Φροντίζει γενικά για την τήρηση και εφαρμογή των Εσωτερικών 

Κανονισμών του σωματείου και την τήρηση των αποφάσεων των ΓΣ και του Δ.Σ. 

Υπογράφει έγγραφα, εγκυκλίους, προσκλήσεις κλπ μαζί με τον Γενικό Γραμματέα ή 

άλλον εντεταλμένο σύμβουλο. Υπογράφει τις εντολές είσπραξης και πληρωμής με τον 

Ταμία. Ο Πρόεδρος μαζί με τον Ταμία, υπογράφοντες από κοινού, ανοίγουν, διακινούν 

και κλείνουν οποιονδήποτε λογαριασμό του Σωματείου σε οποιαδήποτε Τράπεζα και 

ανεξαρτήτως ποσού. 

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει 

τα καθήκοντά του, σ’ όλη την έκταση των δικαιωμάτων και καθηκόντων του και 

αναλαμβάνει όσες πρόσθετες υπηρεσίες ορίζονται από το Δ.Σ. Όταν ο Αντιπρόεδρος 

απουσιάζει η κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αντικαθιστά άλλο μέλος του 

Δ.Σ. που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. 

Ο Γενικός Γραμματέας φροντίζει για την τήρηση των πρακτικών του Δ.Σ., διεξάγει την 

αλληλογραφία του Σωματείου, φυλάσσει τη σφραγίδα αυτού, τηρεί το μητρώο των 

μελών και το αρχείο του Σωματείου και το πρωτόκολλο των εισερχόμενων και 

εξερχόμενων εγγράφων, υπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα. Εκδίδει 

αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών, επικυρωμένα από τον ίδιο ή τον 

αναπληρωτή του και από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του. Τον Γενικό Γραμματέα, 

όταν απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αντικαθιστά άλλο μέλος 

του Δ.Σ. που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. 

Ο Ταμίας διαχειρίζεται την χρηματική περιουσία του σωματείου, σύμφωνα με τις 

εκάστοτε αποφάσεις του Δ.Σ., τηρεί τα λογιστικά βιβλία, ενεργεί κάθε είσπραξη 

εκδίδοντας διπλότυπες αποδείξεις με την υπογραφή του και τη σφραγίδα του 

σωματείου,  συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα εντάλματα πληρωμής. Μπορεί να 

μεταβιβάζει ορισμένες από αυτές τις δικαιοδοσίες του στα εντεταλμένα όργανα του 

Σωματείου (π.χ. Λογιστήριο), διατηρώντας πάντοτε την ευθύνη της χρηστής 

οικονομικής διαχείρισης των πόρων του Σωματείου, σύμφωνα με τις αποφάσεις του 

Δ.Σ. 



Ο Ταμίας υποχρεούται να καταθέσει σε οποιαδήποτε τράπεζα σε λογαριασμό του 

σωματείου τα εισπραττόμενα χρήματα, με εξαίρεση ένα ποσό, το οποίο θα καθορίζεται 

κάθε φορά από το Δ.Σ., ανάλογα με τις προβλεπόμενες ανάγκες. Ο Ταμίας μαζί με τον 

Πρόεδρο προβαίνουν σε αναλήψεις μετρητών και ενεργούν την εν γένει κίνηση των 

τραπεζικών λογαριασμών του σωματείου. Τις άνω πράξεις δύναται να τις ενεργεί μόνο 

ο ένας εκ των δύο, κατόπιν σχετικής εντολής ή εξουσιοδοτήσεως, θεωρημένης με το 

γνήσιο υπογραφής του, του έτερου μέρους. Ο Ταμίας υποχρεούται να θέτει στη 

διάθεση του Δ.Σ. για έλεγχο το ταμείο του σωματείου, όποτε αυτό ήθελε κρίνει 

αναγκαίο. Ο Ταμίας μεριμνά για την κανονική είσπραξη των συνδρομών και τηρεί 

ενήμερο το Δ.Σ. για τις καθυστερούμενες. 

Τον Ταμία, όταν απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αντικαθιστά 

άλλο μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. 

Σε κάθε περίπτωση το Δ.Σ. δύναται εγγράφως να αναθέτει με απόφασή του την 

άσκηση μέρος των ανωτέρω αρμοδιοτήτων και καθηκόντων σε άλλο μέλος ή 

μέλη του Δ.Σ., υπαλλήλους ή τρίτους, ορίζοντας την έκταση των αρμοδιοτήτων 

αυτών και τη χρονική διάρκεια ισχύς της απόφασης αυτής. 

Άρθρο 15 

Ειδικές Επιτροπές 

Για την καλύτερη και πληρέστερη επιτυχία των σκοπών του σωματείου, το Δ.Σ. μπορεί 

να συγκροτεί ειδικές επιτροπές από μέλη, ή και μη, του σωματείου, η αποστολή και το 

πλαίσιο της δραστηριότητας των οποίων θα καθορίζεται εκάστοτε με απόφαση του 

Δ.Σ. 

Άρθρο 16ο 

Εξελεγκτική Επιτροπή 

Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη και δύο (2) 

αναπληρωματικά και εκλέγεται ταυτόχρονα από το Δ.Σ. για τρία (3) χρόνια. Ελέγχει 

τις οικονομικές και διαχειριστικές πράξεις του Δ.Σ. και συντάσσει σχετική έκθεση 

την οποία ένα μέλος της διαβάζει στην ετήσια Γενική Συνέλευση. Συγκαλεί την 

Γενική Συνέλευση με ομόφωνη απόφασή της. 

Το ΔΣ είναι υποχρεωμένο να παρέχει στην Εξελεγκτική Επιτροπή όλα τα στοιχεία 

και κάθε διευκόλυνση για τη διενέργεια του οικονομικού ελέγχου από αυτήν. 



Η ιδιότητα του μέλους του ΔΣ είναι ασυμβίβαστη προς την ιδιότητα του μέλους της 

Ελεγκτικής Επιτροπής, τακτικού ή αναπληρωματικού. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Άρθρο 17ο 

Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από τα τακτικά μέλη του Σωματείου, ταμειακά 

τακτοποιημένα. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανό του Σωματείου και 

αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. 

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μεν μια φορά το χρόνο, έκτακτα δε κάθε φορά 

που αποφασίζει το Δ.Σ. ή το ζητήσει το 1/5 των τακτικών μελών με έγγραφη αίτηση 

που απευθύνεται στο Δ.Σ. και που πρέπει να αναγράφει και τα θέματα προς συζήτηση 

ή ομόφωνα η Ελεγκτική Επιτροπή. Οι έκτακτες Γ.Σ. πρέπει να συγκαλούνται μέσα σε 

15 ημέρες από την ημερομηνία που υποβάλλεται η σχετική αίτηση. 

Η πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται στα γραφεία του Σωματείου και 

αποστέλλεται ταχυδρομικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (εφόσον το μέλος έχει 

ορίσει την ηλεκτρονική αλληλογραφία ως μέσο επικοινωνίας) ή γενικά με κάθε 

πρόσφορο μέσο στα μέλη του σωματείου τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν από 

την αρχική ημερομηνία σύγκλησης της Γ.Σ. και περιλαμβάνει υποχρεωτικά τον τόπο, 

την ημέρα και την ώρα σύγκλησης της Γ.Σ., τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς 

και τον τόπο και χρόνο κατά τα οποία θα συνέλθει η Επαναληπτική Γ.Σ. σε περίπτωση 

μη επίτευξης απαρτίας. Η πρόσκληση υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον 

Γραμματέα του ΔΣ. Η Γ.Σ. με ομόφωνη απόφαση των παρόντων μελών μπορεί να 

αποφασίσει για την προσθήκη ενός θέματος στο τέλος των θεμάτων της ημερησίας 

διάταξης.  

Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή 

αντιπροσωπεύονται τα μισά συν ένα από τα τακτικά μέλη που είναι ταμειακά 

τακτοποιημένα. Εάν δεν υπάρχει απαρτία η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται χωρίς νέα 

πρόσκληση, την αντίστοιχη ημέρα και ώρα της αμέσως επόμενης εβδομάδας, στον 

ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και με οσαδήποτε μέλη και αν 

παρευρίσκονται σ΄ αυτή. Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα 

άσχετα από τον αριθμό των παρευρισκόμενων μελών.  



Αν όλα τα μέλη συναινέσουν εγγράφως σε ορισμένη πρόταση, μπορεί να ληφθεί 

απόφαση και χωρίς συνέλευση των μελών.  

Άρθρο 18 

Αντιπροσώπευση μελών στη Γενική Συνέλευση 

Τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη του Σωματείου μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική 

Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως, είτε αντιπροσωπευόμενο από άλλο τακτικό μέλος. Για 

την αντιπροσώπευση αυτή απαιτείται εξουσιοδότηση του αντιπροσωπευόμενου, που 

ορίζει και τα θέματα, στα οποία επιθυμεί να αντιπροσωπευθεί. 

Κάθε τακτικό μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει στη Γενική Συνέλευση μόνο ένα άλλο  

τακτικό μέλος. 

Άρθρο 19 

Αρμοδιότητες Γ.Σ. 

Τα δικαιώματα των μελών για τις υποθέσεις του Σωματείου ασκούνται με την Γενική 

Συνέλευση στην οποία δικαιούνται να λαμβάνουν μέρος όλα τα ταμειακώς 

τακτοποιημένα τακτικά μέλη. Επομένως η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο 

του Σωματείου και σαν τέτοιο ασκεί την εποπτεία και τον έλεγχο στ΄ άλλα όργανα του 

Σωματείου. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση: 

1. Εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα για την εκτέλεση των εργασιών της 

(Τακτική και Έκτακτη Γενική Συνέλευση). 

2. Εκλέγει την Εφορευτική Επιτροπή για την διενέργεια των εκλογών. 

3. Εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή. 

4.  Αποφασίζει για την έγκριση του Απολογισμού, του Ισολογισμού, 

Προϋπολογισμού και την Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, για την 

απαλλαγή ή όχι του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.  

5. Παύει τα μέλη του Δ.Σ.  

6. Τροποποιεί το καταστατικό του σωματείου. 

7. Αποφασίζει τη διάλυση του Σωματείου. 

8. Αποφασίζει τη μεταβολή των σκοπών του σωματείου. 

9. Αποφασίζει την αποβολή μέλους. 

10. Καθορίζει το ύψος της τυχόν έκτακτης εισφοράς και τον τρόπο καταβολής 

αυτής. 



11. Αποφασίζει για την απόκτηση, πώληση και μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας 

του σωματείου. 

Άρθρο 20 

Διαδικαστικές Λειτουργίες Γενικής Συνέλευσης 

Κάθε Γενική Συνέλευση εκλέγει κατά την έναρξή της Προεδρείο αποτελούμενο από τον 

Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης. 

Όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία 

(ονομαστική ή δια ανατάσεως των χεριών), εκτός αν πρόκειται για προσωπικά 

ζητήματα ή ζητήματα εμπιστοσύνης ή μομφής προς το ΔΣ. ή για εκλογή μελών Δ.Σ. ή 

το ζητήσει το 1/3 των παρόντων μελών, οπότε διεξάγεται μυστική ψηφοφορία. 

Στα θέματα ημερήσιας διάταξης της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης 

περιλαμβάνονται υποχρεωτικά ο απολογισμός του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής. 

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό της Διοίκησης. 

Άρθρο 21ο 

Αρχαιρεσίες 

α. Για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής 

Επιτροπής, οι εκλογές γίνονται στην τριετή Γενική Συνέλευση. 

β. Οι εκλογές γίνονται με μυστική ψηφοφορία από τα παρευρισκόμενα στη Γενική 

Συνέλευση μέλη και με ψηφοφορία δι΄ επιστολικής ψήφου από τα υπόλοιπα μέλη του 

σωματείου, σε ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο αναγράφονται με αλφαβητική σειρά τα 

ονόματα των υποψηφίων για το Δ.Σ. και ξεχωριστά για την Εξελεγκτική Επιτροπή. 

γ. Θεωρούνται επιτυχόντες οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν τις περισσότερες 

ψήφους κατά σειρά μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των μελών του Δ.Σ. και της 

Εξελεγκτικής Επιτροπής. Σε περίπτωση ισοψηφίας στην πέμπτη (5) θέση, η 

Εφορευτική Επιτροπή διενεργεί κλήρωση. 

δ. Οι υποψήφιοι είναι ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη. 

ε. Υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται με δήλωση που υποβάλλεται στο Διοικητικό 

Συμβούλιο είκοσι πέντε (25) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διενέργεια των εκλογών. 

στ. Δεκαπέντε (15) ημέρες προ των εκλογών, το Δ.Σ. δημοσιεύει κατάλογο των 

υποψηφίων για το Δ.Σ. και για την Εξελεγκτική Επιτροπή και καταρτίζει ενιαίο 



ψηφοδέλτιο το οποίο εκδίδει σε τόσα αντίτυπα όσα χρειάζονται για τη διεξαγωγή των 

εκλογών. 

ζ. Κάθε ψηφοφόρος βάζει στο ψηφοδέλτιο έναν (1) έως πέντε (5) σταυρούς για την 

ανάδειξη του Δ.Σ. και ένα (1) έως τρείς (3) σταυρούς για την Εξελεγκτική Επιτροπή. 

η. Τα τακτικά μέλη του σωματείου έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν το εκλογικό τους 

δικαίωμα με επιστολική ψήφο (δι’ αλληλογραφίας). 

θ. Οι εκλογές διεξάγονται από τριμελή εφορευτική επιτροπή, που εκλέγεται από τα 

παρόντα μέλη της τακτικής Γ.Σ. και της οποίας προεδρεύει ο εκλεγόμενος από τα μέλη 

της Πρόεδρος. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν δύνανται να είναι και 

υποψήφια μέλη του Δ.Σ. ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

ι. Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για τη διεξαγωγή των εκλογών σύμφωνα με το 

Καταστατικό και την ισχύουσα Νομοθεσία, στο τέλος δε της ψηφοφορίας κάνει τη 

διαλογή των ψήφων και είναι αυτή που ανακηρύσσει τους επιτυχόντες και τη σειρά 

επιτυχίας τους. Επιπλέον, αποφασίζει για κάθε ένσταση που υποβάλλεται σ΄ αυτή και 

συντάσσει στο τέλος της ψηφοφορίας πρακτικό που υπογράφεται από όλα τα μέλη 

της. Η κατάσταση των ψηφοφόρων κλείνει με τη λήξη των θεμάτων της ημερήσιας 

διάταξης πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας. 

ια. Το αρχείο της ψηφοφορίας φυλάσσεται για ένα (1) έτος. 

ιβ. Για την περίπτωση της επιστολικής ψήφου και την ακολουθητέα σχετική διαδικασία 

ορίζονται τα ακόλουθα: 

Κάθε ταμειακώς τακτοποιημένο μέλος του σωματείου, σε περίπτωση αδυναμίας 

προσελεύσεως του, μπορεί να ζητήσει, μέχρι δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν την 

ψηφοφορία και την σύγκληση της σχετικής Γ.Σ., και πάντως όχι αργότερα από ώρα 

13.30 μ.μ. της 10ης ημέρας πριν από την ψηφοφορία και σύγκληση της σχετικής Γ.Σ. -

οριζόμενης αυτής ως καταληκτικής ημέρας και ώρας παραλαβής-, με έγγραφή αίτησή 

του στην οποία θα αναγράφεται απαραιτήτως το ονοματεπώνυμό του και η 

ταχυδρομική του διεύθυνση, και η οποία θα απευθύνεται προς το Σωματείο – «Υπόψη 

κ. Προέδρου Δ.Σ.» είτε με αποστολή τηλεομοιοτυπικού μηνύματος (φαξ) στον αριθμό 

φαξ του σωματείου, είτε με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση του σωματείου, είτε ακόμα με αποστολή ταχυδρομικής 

συστημένης επιστολής ή courier στην ταχυδρομική διεύθυνση των γραφείων του 

σωματείου, να του αποσταλεί ψηφοδέλτιο με τα ονόματα των υποψηφίων προς εκλογή 

μελών Δ.Σ. καθώς και φάκελος ψηφοφορίας προκειμένου να ψηφίσει δι’ επιστολικής 



ψήφου. Σε περίπτωση που η ως άνω τεθείσα ως καταληκτική ημέρα και ώρα 

προθεσμίας συμπίπτει με ημέρα ή ώρα αργίας, Σαββάτου ή Κυριακής, παρατείνεται 

αυτή για την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα και ίδια ώρα. 

Το σωματείο, αφού λάβει την σχετική ως άνω αίτηση δια του Προέδρου Δ.Σ αυτής, με 

συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή courier αποστέλλει έγκαιρα στο ως άνω μέλος και 

στην δηλωθείσα από αυτό ως άνω ταχυδρομική διεύθυνση το ψηφοδέλτιο μαζί με 

φάκελο ψηφοφορίας. 

 Εν συνεχεία, το ως άνω μέλος του σωματείου, που εκδήλωσε την επιθυμία και 

αιτήθηκε ως άνω να ψηφίσει δι’ επιστολικής ψήφου, αφού παραλάβει τα ως άνω 

αποστελλόμενα από το σωματείο, ψηφίζει κατά την προτίμηση ή προτιμήσεις του επί 

του ως άνω ψηφοδελτίου και τοποθετεί το ψηφοδέλτιο αυτό με τις προτιμήσεις του 

εντός του φακέλου ψηφοφορίας που του απεστάλη από το σωματείο και παρέλαβε. 

Κατόπιν, το αυτό μέλος του σωματείου κλείνει τον φάκελο ψηφοφορίας, στον οποίον 

περιέχεται το ως άνω ψηφοδέλτιο με τις προτιμήσεις του εκλογής, και τοποθετεί 

κλειστό αυτόν τον φάκελο σε έναν άλλον μεγαλύτερο εξωτερικό φάκελο της δικής του 

επιλογής, στον οποίον επιπλέον τοποθετεί ξεχωριστά και μια υπεύθυνη δήλωση του, 

όπου δηλώνεται υπευθύνως από το ως άνω μέλος του σωματείου δια της εκεί 

υπογραφής του (συμπληρωμένη με τα πλήρη στοιχεία ονοματεπώνυμου, 

πατρώνυμου, μητρώνυμου, ημερ/νία γέννησης, διεύθυνση μόνιμης κατοικίας, 

ταχυδρομικό κώδικα, πόλη -περιοχή, τηλέφωνο επικοινωνίας κλπ), ότι επιθυμεί να 

ψηφίσει με τη διαδικασία της επιστολικής ψήφου και ότι ο εσωτερικός κλειστός φάκελος 

που εσωκλείει εντός του μεγαλύτερου εξωτερικού φακέλου που αποστέλλει στο 

σωματείο περιέχει το πραγματικό περιεχόμενο της βούλησης του ως μέλους αυτού. 

Εν συνεχεία, αυτός ο μεγαλύτερος ως άνω εξωτερικός φάκελος σφραγίζεται επιμελώς 

από το αυτό ψηφίζον μέλος του σωματείου, αναγράφονται εξωτερικά επί αυτού του 

μεγαλύτερου εξωτερικού φακέλου τα στοιχεία ονοματεπωνύμου και διευθύνσεως του 

αποστέλλοντος και ψηφίζοντος με τον ως άνω τρόπο μέλους του σωματείου καθώς 

και η επισημείωση της ενδείξεως /φράσης: «Επιστολική Ψήφος», και αποστέλλεται ο 

φάκελος αυτός με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή courier στην ταχυδρομική 

διεύθυνση των γραφείων του σωματείου – «Υπόψη κ. Προέδρου Δ.Σ» το αργότερο 

μέχρι δύο (2) ημέρες πριν από την ψηφοφορία και σύγκληση της σχετικής Γ.Σ., και 

πάντως όχι αργότερα από ώρα 13.30μμ της 3ης ημέρας πριν από την ψηφοφορία και 

σύγκληση της σχετικής Γ.Σ. – οριζόμενης τούτης ως καταληκτικής ημέρας και ώρας 

παραλαβής-. Σε περίπτωση που η ως άνω τεθείσα ως καταληκτική ημέρα και ώρα 



προθεσμίας συμπίπτει με ημέρα ή ώρα αργίας, Σαββάτου ή Κυριακής, παρατείνεται 

αυτή για την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα και ίδια ώρα. 

Εν συνεχεία, ο φάκελος αυτός, παραληφθείς το αργότερο μέχρι την ως άνω 

καταληκτική προθεσμία, παραδίδεται κλειστός αυτός ως παρελήφθη από τον Πρόεδρο 

του Δ.Σ. του σωματείου στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής με την έναρξη της 

ψηφοφορίας και πάντως πριν αυτή ολοκληρωθεί. 

Κατόπιν, η Εφορευτική Επιτροπή δια του Προέδρου και των μελών της ανοίγει τον 

εξωτερικό αυτόν φάκελο, αφού προηγουμένως διαπιστώσει περί του εάν ο ως άνω 

αποστέλλων – ψηφοφόρος αποτελεί εγγεγραμμένο και ταμειακώς τακτοποιημένο 

μέλος του σωματείου, και εφόσον το ως άνω μέλος του σωματείου πληροί τις ως 

ανωτέρω και εκ του καταστατικού προϋποθέσεις, τότε αποσφραγίζεται ο 

αποσταλμένος εξωτερικός φάκελος του ως άνω μέλους της Εταιρείας, αναγιγνώσκεται 

η εντός αυτού ξεχωριστά τιθέμενη υπεύθυνη δήλωση αυτού, και αφού διαπιστωθεί, ότι 

στον εμπεριεχόμενο κλειστό εσωτερικό φάκελό του, στον οποίο υφίσταται το 

ψηφοδέλτιο με την προτίμηση ή τις προτιμήσεις του ως άνω μέλους του σωματείου, 

δεν υπάρχουν σημάδια παραβίασης της μυστικότητας της ψήφου, η Εφορευτική 

Επιτροπή θέτει την σφραγίδα του σωματείου επί του κλειστού αυτού εσωτερικού 

φακέλου, τον μονογράφει και τον τοποθετεί στην κάλπη)μαζί με τα άλλα ψηφοδέλτια. 

Άρθρο 22ο 

Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης 

Οι αποφάσεις της Γ.Σ. παίρνονται φανερά με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Αν 

πρόκειται για θέματα τροποποίησης του Καταστατικού του Σωματείου, διάλυσης του 

Σωματείου ή άλλα που ορίζονται από το Καταστατικό ή το Νόμο, απαιτείται παρουσία 

των τριών τετάρτων (3/4) των ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών του 

Σωματείου και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων. Αν, για τη λήψη 

απόφασης που απαιτείται αυξημένη, κατά τα ανωτέρω, απαρτία και πλειοψηφία, δεν 

επιτευχθεί απαρτία, η επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, αν είναι 

παρόντα τουλάχιστον τα μισά ταμειακώς τακτοποιημένα τακτικά μέλη και αποφασίζει 

με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων. Τις εργασίες της Γ.Σ. 

διευθύνει ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας που εκλέγονται από την Γ.Σ. κατά την έναρξη 

των εργασιών της. Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. δίνει το λόγο στα μέλη και έχει το δικαίωμα, 

σε περίπτωση παρεκτροπής, να αφαιρέσει το λόγο από οποιοδήποτε μέλος. Ο 

Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά και βοηθάει τον Πρόεδρο στο έργο του. 



Για να μεταβληθεί ο σκοπός του σωματείου πρέπει να συναινέσουν όλα τα μέλη. Οι 

απόντες συναινούν εγγράφως.  

Άρθρο 23ο 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται, για επείγοντα ή πολύ σοβαρά θέματα. Η 

σύγκληση γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Εξελεγκτική Επιτροπή με ομόφωνη 

απόφασή της έχει το δικαίωμα να ζητήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο με γραπτή 

αίτησή της. Το ίδιο δικαίωμα έχει και το σαράντα τοις εκατό (40%) τουλάχιστον των 

τακτικών μελών του Σωματείου. Στην αίτηση αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τη 

σύγκληση και τα θέματα που θα συζητηθούν. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει άμεσα και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση να συγκαλέσει 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση που αρνείται ή κωλυσιεργεί, το σαράντα 

τοις εκατό (40%) των τακτικών μελών ή η Εξελεγκτική Επιτροπή, συγκαλούν την 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Όσα ισχύουν για την Τακτική Γενική Συνέλευση 

εφαρμόζονται και στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Ιδιαίτερα, στην περίπτωση που 

παραιτείται το Δ.Σ., Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται από 6 τακτικά μέλη για τη 

διεξαγωγή εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 24ο 

Λόγοι διάλυσης του Σωματείου. 

1. Το Σωματείο διαλύεται οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 

2. Το Σωματείο διαλύεται αν τα μέλη του είναι κάτω από είκοσι (20) 

3. Το Σωματείο διαλύεται αν ο σκοπός του σωματείου εκπληρώθηκε ή αν από 

μακροχρόνια αδράνεια συνάγεται ότι ο σκοπός του έχει εγκαταλειφθεί.  

4. Η περιουσία του Σωματείου, μετά τη διάλυσή του, διατίθεται όπου αποφασίσει η 

τελευταία Γενική Συνέλευση ή όπως ο Νόμος ορίζει. 

Άρθρο 25ο 



Για κάθε τι που δεν προβλέπεται σ΄ αυτό το Καταστατικό και στους τυχόν εσωτερικούς 

κανονισμούς του σωματείου, ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα και των 

σχετικών Νόμων. 

Άρθρο 26ο 

Η ετήσια εισφορά των τακτικών μελών ορίζεται κάθε χρόνο με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου. Επιπλέον, το ΔΣ δύναται με απόφασή του να 

ορίσει το ποσό εγγραφής των μελών στο Σωματείο. 

ΑΡΘΡΟ 27Ο 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

Κάθε τροποποίηση του παρόντος καταστατικού πρέπει, για να είναι έγκυρη, να 

δημοσιεύεται όπως ο Νόμος ορίζει. 

Άρθρο 28 

Σφραγίδα - Σήμα 

Το Σωματείο έχει σφραγίδα κυκλική, φέρουσα περιφερειακά και κυκλικά, ανάμεσα σε 

δύο ομόκεντρους κύκλους την επωνυμία του στα ελληνικά. Στο δε κέντρο αυτής  

απεικονίζεται ένα χέρι εντός της παλάμης του οποίου βρίσκεται ένα επιβατικό 

αυτοκίνητο το οποίο κινείται πάνω σε ένα δρόμο. Στην δεξιά πλευρά του χεριού 

υπάρχουν δύο φύλλα. Κάτωθι της άνω απεικόνισης αναγράφεται ο διακριτικός τίτλος 

του σωματείου.  

 

Το Σωματείο μπορεί με απόφαση που θα λάβει το Διοικητικό Συμβούλιο μια φορά να 

καθορίσει ειδικό σήμα καθώς και τροποποιήσεις του. Κάθε περαιτέρω αλλαγή του 

σήματος, μπορεί να πραγματοποιηθεί με τροποποίηση του Καταστατικού. 

Άρθρο 29 

Βιβλία Σωματείου 

Τα βιβλία που τηρεί το Σωματείο είναι: 

Α. Μητρώο μελών του Σωματείου. Σε αυτό καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των 

μελών. 

Β. Βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου. 

Γ. Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης. 



Δ. Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων  

Ε. Βιβλίο Περιουσιακών Στοιχείων 

Άρθρο 30 

Το παρόν καταστατικό, αποτελούμενο από τριάντα (30) άρθρα, διαβάστηκε και 

ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του από τα Ιδρυτικά Μέλη του, θα ισχύει δε από 

την καταχώρισή του στο τηρούμενο Δημόσιο Βιβλίο του Πρωτοδικείου Αθηνών. 

 


