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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
 

"ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΡΑΝΤΣΑΗΖ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ" 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΟΡΙΣΜΟΙ 

 
Στη διεθνή εµπορική δραστηριότητα εµφανίσθηκε εδώ και πολλά χρόνια µία νέα 
µέθοδος προσφοράς προϊόντων κι υπηρεσιών που σ' όλες τις χώρες του κόσµου 
καθιερώθηκε και εµφανίζεται µε τον όρο "φραντσάηζ" (franchise) που δεν έχει 
µετάφραση σε καµία χώρα. Στην Ελλάδα επιχειρήθηκε από την νοµική επιστήµη τα 
τελευταία χρόνια ο όρος αυτός να αποδοθεί µε τον ελληνικό όρο "δικαιόχρηση" που 
όµως είναι περιοριστικός αφού χαρακτηρίζει µόνο την χρήση ενός δικαιώµατος από 
κάποιον χρήστη και όχι παράλληλα την ύπαρξη του δικαιώµατος, την παροχή του 
δικαιώµατος χρήσης του, την εµπορικότητα της συνδυασµένης πράξης παροχής και 
αποδοχής του δικαιώµατος χρήσης, την επιχείρηση που θα κάνει ίδια χρήση του 
παρεχοµένου δικαιώµατος, τις µορφές παραπέρα µεταφοράς του δικαιώµατος χρήσης 
κλπ. Παράλληλα, τόσο η διεθνής βιβλιογραφία όσο και το κοινοτικό δίκαιο, το 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και διεθνείς οργανισµοί όπως η 
Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Φραντσάηζ (European Franchise Federation) υιοθέτησαν τον 
όρο "φραντσάηζ" ευθυγραµµιζόµενοι µε την καθιερωµένη διεθνή πρακτική. Αλλά και 
στην Ελλάδα η καθηµερινή εµπορική πρακτική καθιέρωσε τον όρο "φραντσάηζ" για 
να µπορεί να υπάρχει µία εσωτερική αλλά και διεθνής συνεννόηση. 
 
Έτσι τόσο η διεθνής βιβλιογραφία όσο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον Κανονισµό 
της περί Οµαδικής Απαλλαγής των συµβάσεων φραντσάηζ από τις δεσµεύσεις του 
άρθρου 85 της Συνθήκης της Ρώµης αλλά και η Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Φραντσάηζ 
στο κείµενο του Κώδικα Δεοντολογίας που επέβαλλε σ' όλους τους εθνικούς 
συνδέσµους φραντσάηζ των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όρισαν τη 
χρήση του φραντσάηζ µε τον ακόλουθο τρόπο: 
 
"Ειναι ένα σύστηµα εµπορίας προϊόντων ή/καί υπηρεσιών ή/ και τεχνολογίας που 
βασίζεται σε µία στενή και συνεχή συνεργασία ανάµεσα σε νοµικά και οικονοµικά 
ανεξάρτητες επιχειρήσεις, τον Δικαιοπάροχο και τους Ατοµικούς Δικαιοδόχους του, 
όπου ο Δικαιοπάροχος παρέχει στους Ατοµικούς Δικαιοδόχους του το δικαίωµα και 
επιβάλλει την υποχρέωση να λειτουργήσουν µία επιχείρηση σύµφωνα µε την θεσµική 
µορφή του Δικαιοπαρόχου. Το δικαίωµα δίνει την δυνατότητα αλλά και υποχρεώνει 
τον Ατοµικό Δικαιοδόχο αντί ενός άµεσου ή έµµεσου οικονοµικού ανταλλάγµατος να 
χρησιµοποιεί την επωνυµία ή/ και το σήµα προϊόντος ή/ και το σήµα υπηρεσίας ή/ και 
την τεχνογνωσία, τις επιχειρηµατικές και τεχνικές µεθόδους, το σύστηµα διαδικασιών 
και άλλα δικαιώµατα βιοµηχανικής ή/ και πνευµατικής ιδιοκτησίας του 
Δικαιοπαρόχου µαζί µε παράλληλη συνεχή παροχή εµπορικής και τεχνικής 
υποστήριξης, µέσα στο πλαίσιο και την χρονική διάρκεια µίας γραπτής σύµβασης 
φραντσάηζ που γίνεται ανάµεσα σε συµβαλλοµένους γι' αυτόν τον σκοπό." 
 
Προς τον σκοπό εναρµόνισης αυτού τού κειµένου µε την διεθνή νοµική κι εµπορική 
πρακτική που προαναφέρθηκε, οι όροι "Φραντσάηζ" (που αφορά το σύστηµα) και 
"Φραντσαιζινγκ" (που αφορά την εφαρµογή του) , όπου και εάν αυτοί εµφανίζονται 
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µέσα σ' αυτό θα αποδίδονται µε τους διεθνής όρους "Franchise" & "Franchising" 
αντίστοιχα. 
 
Τέλος, Κυρίως Δικαιοδόχος είναι εκείνος στον οποίον ο Δικαιοπάροχος δίδει το 
δικαίωµα και την ευκαιρία να αναπτύξει περαιτέρω το σύστηµα του Δικαιοπαρόχου 
σε µία ευρύτερη εδαφική περιοχή δηµιουργώντας ένα δίκτυο Δικαιοδόχων στο οποίο 
µπορεί να περιλαµβάνεται και ο ίδιος. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ 

 
Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΡΑΝΤΣΑΗΖ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ". Για τις σχέσεις του µε την αλλοδαπή το Σωµατείο µπορεί να 
χρησιµοποιεί την επωνυµία "THE FRANCHISE ASSOCIATION OF GREECE". 
 
Έδρα του Σωµατείου ορίζεται ο Δήµος  της Αθήνας  
 
Το Σωµατείο µπορεί να ιδρύει παραρτήµατα. Η οργάνωση και λειτουργία των 
παραρτηµάτων και η σχέση τους µε τη διοίκηση του Σωµατείου ρυθµίζονται από 
κανονισµό που σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση εγκρίνεται από τη Γενική 
Συνέλευση. 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
ΣΚΟΠΟΣ 

 
Σκοπός του Σωµατείου είναι: 
 
(α) Η υποστήριξη µε κάθε πρόσφορο τρόπο της ανάπτυξης  του Franchising στην 
Ελλάδα και η επεξεργασία, η υιοθέτηση και δηµοσιοποίηση των αρχών και της ορθής 
πρακτικής του Franchising, 
 
(β) Να προβάλλει, προστατεύει, προωθεί και διευρύνει τα συµφέροντα του 
Franchise, 
 
(γ) Να συµβάλλει στην οµαλή επικοινωνία και συνεργασία µεταξύ των συντελεστών 
της αγοράς Franchising,  
 
(δ) Να υιοθετήσει τον Κώδικα Δεοντολογίας της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Franchise 
µε όσες προσθήκες θεωρεί αναγκαίες και να προβάλλει, επιβάλλει κι εξασφαλίζει την 
συµµόρφωση των µελών µε τις επιταγές του, 
 
(ε) Να επεξεργάζεται και γενικά να ασχολείται µε κάθε ερώτηµα, θέµα και πρόβληµα 
σχετικό µε το Franchise ή που να συνδέεται µε επιχειρήσεις Franchise ή να τις αφορά, 
να συµβουλεύει ή να αποφασίζει σχετικά και να επιβάλλει στις επιχειρήσεις αυτές 
την αποδοχή και την συµµόρφωσή τους µε τέτοιες συµβουλές και αποφάσεις. 
Επιπρόσθετα, ο Σύνδεσµος προς επίτευξη του εν λόγω σκοπού θα παρέχει 
υπηρεσίες διαµεσολάβησης (mediation), σε περίπτωση ανακύπτουσας διαφοράς 
µεταξύ δικαιοπαρόχων και δικαιοδόχων, κυρίως δικαιοδόχων και 
υποδικαιοδόχων και µεταξύ δικαιοδόχων του ιδίου δικτύου franchise. Με 
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απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου θα καταρτίζεται κατάλογος νοµικών  
συµβούλων από τα µέλη του µε διαγνωσµένη επιστηµονική κατάρτιση και 
εµπειρία στα θέµατα της δικαιόχρησης, οι οποίοι θα αναλαµβάνουν τη 
διαµεσολάβηση µε την εποπτεία του Διοικητικού Συµβουλίου και όπως 
αναλυτικότερα θα προσδιορίσει τη διαδικασία το Διοικητικό Συµβούλιο, 
 
 
(στ) Να προβάλλει και ενισχύει την εµπιστοσύνη του καταναλωτικού κοινού στα 
συστήµατα Franchise που αναπτύσσουν τα µέλη τού Σωµατείου, 
 
(ζ) Να πληροφορεί και να εκπαιδεύει σε σχέση µε το Franchising και µε όλα τα 
θέµατα πού το αφορούν, 
 
(η) Να επιδιώκει και εξασφαλίζει την κοινή δράση από πλευράς των Δικαιοπαρόχων  
στα πλαίσια προώθησης των κοινών τους συµφερόντων, 
 
(θ) Να προβάλλει και προωθεί επιχειρηµατικές πρακτικές και δραστηριότητες που 
είναι πιθανό να αυξάνουν την αποτελεσµατικότητα και την οικονοµία της άσκησης 
επιχείρησης µέσω του Franchising. 
 
Η πραγµατοποίηση των σκοπών τού Σωµατείου επιτυγχάνεται µε κάθε νόµιµο µέσο 
περιλαµβανοµένης της προώθησης ζητηµάτων franchise σε πολιτικούς, οικονοµικούς 
και κοινωνικούς φορείς και τής χρηµατοδότησης και οργάνωσης  στην Ελλάδα και 
στο Εξωτερικό κάθε είδους δραστηριότητας, σεµιναρίων, συνεδρίων, εκθέσεων, 
ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκποµπών και της καταχώρησης δηµοσιευµάτων 
στον πολιτικό και οικονοµικό τύπο που να αφορούν το Franchising, της θέσπισης 
βραβείων και υποτροφιών, της παροχής µε κάθε πρόσφορο µέσο αναγνώρισης σε 
πρόσωπα που τηρούν τις αρχές και την ορθή πρακτική του Franchising, της έκδοσης 
περιοδικών, ενηµερωτικών φυλλαδίων σχετικών µε το Franchising και τις 
δραστηριότητες του Συνδέσµου και, τέλος, τις πρόσληψης προσωπικού και 
συµβούλων, της αγοράς εξοπλισµού και της µίσθωσης εγκαταστάσεων. 
 
Για τη επίτευξη των σκοπών του το Σωµατείο µπορεί να ιδρύει µε άλλα πρόσωπα, 
φυσικά ή νοµικά, σωµατεία ή κάθε είδους ενώσεις προσώπων στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό, να συµµετέχει σ'αυτές ή να συνεργάζεται µαζί τους. 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
 

Το Σωµατείο έχει διοικητική και οικονοµική αυτονοµία της λειτουργίας του που 
διέπεται από τις διατάξεις τού Καταστατικού του, τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα 
και της Σωµατειακής νοµοθεσίας, είναι δε νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µη 
κερδοσκοπικό και µη µετοχικό. 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
ΠΟΡΟΙ 

 
1. Πόροι τού Σωµατείου είναι τα δικαιώµατα εγγραφής των µελών, οι ετήσιες 
συνδροµές των µελών και οι έκτακτες εισφορές που κάθε φορά αποφασίζονται µε 
απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου, οι δωρεές και γενικώτερα οι παροχές µελών ή 
τρίτων που επιτρέπονται από το Νόµο, τα έσοδα από τις δραστηριότητές του, κάθε 
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κρατική ή κοινοτική ενίσχυση και αρωγή, κάθε έσοδο από τραπεζική ή ιδιωτική 
επιχορήγηση (sponsorship) και τα εισοδήµατα από την αξιοποίηση, διαχείριση ή 
εκποίηση της τυχόν ακίνητης ή κινητής περιουσίας του Σωµατείου. 
 
2. Τα εισοδήµατα και η περιουσία του Σωµατείου θα διατίθενται αυστηρά µόνο για 
την προώθηση κι εκτέλεση των σκοπών του και σε καµία περίπτωση δεν θα 
διατίθενται άµεσα ή έµµεσα προς τα µέλη µε τη µορφή µερίσµατος, χαριστικής 
καταβολής (bonus) ή µισθού για παροχή υπηρεσιών από θέση µέλους οργάνου 
προβλεπόµενου από αυτό το Καταστατικό ρητά εξαιρουµένης από την εν λόγω 
απαγόρευση της αµοιβής του Γενικού Διευθυντού, εφόσον είναι και µέλος του 
Συνδέσµου. 
 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 

ΜΕΛΗ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΩΝ - ΕΓΓΡΑΦΗ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ - 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ -ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο 

ΜΕΛΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΩΝ - ΕΓΓΡΑΦΗ -  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ 

 
1. Τα µέλη του Σωµατείου διακρίνονται σε τακτικά, επίτιµα και συνδεδεµένα. 
Τακτικά µέλη τού Σωµατείου µπορούν να εγγραφούν νοµικά και φυσικά πρόσωπα 
και δη ενήλικες, ανεξάρτητα από φύλο και τόπο κατοικίας, που έχουν την ιδιότητα 
του Δικαιοπαρόχου (στα πλαίσια ενός συστήµατος Franchise µε ένα τουλάχιστον 
Δικαιοδόχο) σύµφωνα µε τον ορισµό που περιλαµβάνεται στο Κεφάλαιο Α' πιο πάνω 
ή του Κυρίως Δικαιοδόχου µε παρουσία επί δύο χρόνια στην Ελληνική αγορά µε δικό 
του σηµείο πώλησης καθώς και έναν τουλάχιστον υποδικαιοδόχο. Τα τακτικά µέλη 
συµµετέχουν στις επιτροπές και στις Γενικές Συνελεύσεις του Σωµατείου µε 
δικαίωµα ψήφου. Επίτιµα µέλη του Σωµατείου είναι τα έτσι ανακηρυχθέντα µε το 
από 5/7/99 Καταστατικό του Σωµατείου και τα έτσι ανακηρυσσόµενα φυσικά 
πρόσωπα µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυτού και κατόπιν σχετικής πρότασης 
του Διοικητικού του Συµβουλίου λόγω της ιδιαίτερης συµβολής τους στην ανάπτυξη 
του Franchising  στην Ελλάδα και στην ίδρυση ή  λειτουργία του Σωµατείου. Τα 
επίτιµα µέλη συµµετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις του Σωµατείου άνευ 
δικαιώµατος  εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Συνδεδεµένα µέλη του Σωµατείου µπορούν να 
εγγραφούν νοµικά ή φυσικά πρόσωπα και δη ενήλικες, ανεξάρτητα από φύλο και 
τόπο κατοικίας, που έχουν την ιδιότητα του δικαιοπαρόχου πού, όµως, δεν έχει ακόµη 
δικαιοδόχο, δικαιοδόχου, του συµβούλου σε θέµατα Franchising, του δικηγόρου, 
όπως επίσης τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, εκδοτικές εταιρείες, εταιρείες του 
τοµέα των µεσών µαζικής ενηµέρωσης, δηµοσιογράφοι, εταιρείες οργάνωσης 
συνεδρίων και κάθε άλλο νοµικό ή φυσικό πρόσωπο που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
στην ανάπτυξη του Franchising στην Ελλάδα. Τα  συνδεδεµένα µέλη  απολαµβάνουν 
όλα τα δικαιώµατα των τακτικών µελών και συµµετέχουν στα όργανα και τις 
επιτροπές του Σωµατείου (πλην του Πειθαρχικού Συµβουλίου) καθώς και στις 
Γενικές Συνελεύσεις του Σωµατείου  χωρίς όµως δικαίωµα ψήφου για εκλογή 
τακτικών µελών, αλλά µόνο για την εκλογή του εκπροσώπου τους στο Διοικητικό 
Συµβούλιο του Σωµατείου. Τα συνδεδεµένα µέλη µπορούν να ενταχθούν στην 
κατηγορία των τακτικών µελών εφόσον αποκτήσουν στο µέλλον τις αναγκαίες 
καταστατικές προϋποθέσεις µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου και κατόπιν 
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σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Μελών. Τα συνδεδεµένα µέλη έχουν το δικαίωµα 
να εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συµβούλιο του Σωµατείου µε έναν 
(1)εκπρόσωπο, ο οποίος θα έχει δικαίωµα ψήφου. Τα συνδεδεµένα µέλη πού 
εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συµβούλιο του Σωµατείου µπορούν να έχουν το 
δικό τους άτυπο Συµβούλιο ή όποια άλλη µορφή άτυπης οργάνωσης αυτά επιθυµούν 
µέσα από την οποία θα µπορούν να λειτουργούν στα πλαίσια του Καταστατικού και 
να καθορίζουν τις θέσεις τους. Όσοι έχουν τα προσόντα πού ορίζει το Καταστατικό κι 
επιθυµούν να γίνουν τακτικά µέλη ή συνδεδεµένα µέλη, υποβάλλουν στο Διοικητικό 
Συµβούλιο του Σωµατείου έγγραφη αίτηση,   η οποία εξετάζεται από την Επιτροπή 
Μελών, για την εξακρίβωση του περιεχοµένου της και την κατηγοριοποίηση του 
αιτούντος. Η αίτηση εισάγεται για συζήτηση και έγκριση ή απόρριψή της στην 
αµέσως επόµενη συνεδρίαση τού Διοικητικού Συµβουλίου µε πρωτοβουλία της 
Επιτροπής Μελών και µε ανάλογη εισήγησή της. Η αίτηση πρέπει να εγκριθεί από το 
Διοικητικό Συµβούλιο µε την αυξηµένη πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων µελών 
του. Η ιδιότητα του µέλους αποκτάται αµέσως µετά την πιο πάνω έγκριση του 
Διοικητικού Συµβουλίου και την καταβολή τού δικαιώµατος εγγραφής και της 
συνδροµής του τρέχοντος έτους. Η διατήρηση της ιδιότητας του µέλους εξαρτάται 
από την ανά διετία επανεξέταση – πιστοποίηση της διατήρησης των κριτηρίων 
ένταξής του κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Μελών και σχετικής απόφασης 
του Διοικητικού Συµβουλίου του Συνδέσµου µε την αυξηµένη πλειοψηφία των 
δύο τρίτων (2/3) των παρόντων µελών του.   
 
Τα µέλη εγγράφονται σε ειδικό µητρώο µελών µε αύξοντα αριθµό, την ηµεροµηνία 
εγγραφής, την κατηγορία µέλους, το αντικείµενο εργασιών, την έδρα και το έτος 
σύστασης εφόσον πρόκειται για νοµικό πρόσωπο και την διεύθυνσή τους κι εφόσον 
πρόκειται για φυσικό πρόσωπο και το έτος γέννησης. 
 
Τα νοµικά πρόσωπα πού είναι µέλη τού Σωµατείου πρέπει να εκπροσωπούνται στο 
Σωµατείο από τον Πρόεδρο τού Διοικητικού τους Συµβουλίου ή τον Διευθύνοντα 
Σύµβουλο ή άλλο Διευθυντικό τους Στέλεχος. 
 
Σε περίπτωση νοµικών προσώπων που αναπτύσσουν περισσότερα του ενός 
συστήµατα franchise κάτω από διαφορετικά εµπορικά σήµατα, εφόσον το ίδιο νοµικό 
πρόσωπο κατέχει το 51% του εταιρικού κεφαλαίου σε όλα τα νοµικά πρόσωπα που 
αναπτύσσουν διαφορετικά συστήµατα Franchise και συµµετέχει σε αυτά µε την ίδια 
εταιρική µορφή και Α.Φ.Μ, τότε τα νοµικά αυτά πρόσωπα θα αποκτούν την ιδιότητα 
του τακτικού µέλους του Σωµατείου για το αρχικό σύστηµα/σήµα µε το οποίο 
(νοµικό πρόσωπο και σύστηµα) ενεγράφησαν τακτικά µέλη του Σωµατείου και θα 
έχουν µία ψήφο στην Γενική Συνέλευση και στο Διοικητικό Συµβούλιο. Εάν δεν είναι 
το ίδιο νοµικό πρόσωπο, παρότι ανήκει στον ίδιο Όµιλο και στα ίδια µετοχικά 
συµφέροντα, τα διαφορετικά συστήµατα-εταιρείες θα έχουν χωριστή ψήφο στην 
Γενική Συνέλευση και στο Διοικητικό Συµβούλιο και θα καταβάλουν χωριστή 
συνδροµή.  
 
2. Διαγράφονται από µέλη τού Σωµατείου όσοι: 
 
(α) υπέβαλαν σχετική αίτηση. Σε περίπτωση πού το νοµικό πρόσωπο, µέλος του 
Σωµατείου, δεν αντικαταστήσει τον εκπρόσωπό του σε περίπτωση που αυτός δεν έχει 
πια την ιδιότητα της τρίτης παραγράφου τού εδαφίου 1 ή που υπέβαλε αίτηση 
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παραίτησής του, η συµµετοχή του στο Σωµατείο αναστέλλεται έως ότου ορίσει νέο 
εκπρόσωπο που να πληροί τις προϋποθέσεις αυτού τού Καταστατικού, 
 
(β) παραβαίνουν τους ρητούς όρους τού Καταστατικού, παρεµβάλλουν προσκώµµατα 
στην εκτέλεση των αποφάσεων τού Διοικητικού Συµβουλίου ή της Γενικής 
Συνέλευσης, όσων η διαγωγή είναι ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα του µέλους, όσοι 
χάνουν την ιδιότητα του Δικαιοπαρόχου ή τους Κυρίως Δικαιοδόχου προκειµένου 
περί τακτικών µελών, ή παύουν τις πληρωµές τους, πτωχεύουν ή µπαίνουν σε 
καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης, τελούν ποινικά αδικήµατα ατιµωτικού 
χαρακτήρα, παραβιάζουν αποδεδειγµένα τον Κώδικα Δεοντολογίας, καθώς και όσοι 
µε οποιοδήποτε τρόπο αντιστρατεύονται τούς σκοπούς και τις επιδιώξεις του 
Σωµατείου, 
 
(γ) δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις για δύο (2) συνεχόµενα 
χρόνια. 
 
Η διαγραφή γίνεται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου στις περιπτώσεις 
των παραγράφων (α) και (γ) στην δε περίπτωση της παραγράφου (β) αποφασίζει 
περί αυτής αποκλειστικά το Διοικητικό Συµβούλιο, στο οποίο έχει ήδη κατατεθεί 
σχετική εισήγηση τού Πειθαρχικού Συµβουλίου, µε αυξηµένη πλειοψηφία των 
2/3 των παρόντων. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ 

 
1. Όλα τα µέλη είναι ίσα µεταξύ τους κι έχουν τα ίδια δικαιώµατα και τις ίδιες 
υποχρεώσεις προς το Σωµατείο εκτός των περιπτώσεων που ρητά αναφέρονται στο 
παρόν Καταστατικό. 
 
2. Τα µέλη οφείλουν να εκπληρώνουν τις οικονοµικές υποχρεώσεις τους προς το 
Σωµατείο, όπως αυτές ορίζονται µε το παρόν και τις κατ' εξουσιοδότηση ή πρόβλεψη 
του παρόντος αποφάσεις των αρµοδίων οργάνων τού Σωµατείου. 
 
3. Τα µέλη (ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία ανήκουν) έχουν  δικαίωµα να 
εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Σωµατείου και να λαµβάνουν µέρος σε 
κάθε άλλη ψηφοφορία που αφορά τους σκοπούς του Σωµατείου και τα συµφέροντα 
των µελών του µε την εξαίρεση των συνδεδεµένων µελών. 
 
4. Τα τακτικά µέλη θα έχουν δικαίωµα µιας (1) ψήφου εκτός εάν άλλως ορίζεται στο 
παρόν Καταστατικό.  
 
5. Δικαίωµα να µετέχουν στη Γενική Συνέλευση τού Σωµατείου έχουν µόνο τα µέλη 
πού έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις, όπως αυτές προβλέπονται 
από το παρόν Καταστατικό ή καθορίσθηκαν από τα αρµόδια όργανα τού Σωµατείου 
κατ' εξουσιοδότηση του Καταστατικού. 
 
6. Τα µέλη υποχρεούνται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Σωµατείο όποτε 
αυτό τις χρειάζεται και να συµβάλλουν στην ευόδωση των σκοπών του, να 
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παρίστανται τακτικά στις συγκαλούµενες Γενικές Συνελεύσεις και συγκεντρώσεις και 
γενικά να λαµβάνουν ενεργό µέρος στη ζωή και δράση του Σωµατείου. 
 
7. Τα τακτικά κι επίτιµα µέλη τού Σωµατείου, αλλά και κάθε τρίτος πού έχει έννοµο 
συµφέρον, έχουν δικαίωµα να πληροφορούνται το περιεχόµενο των τηρουµένων κατά 
τα παρακάτω Βιβλίων. 
 
8. Επιτρέπεται η αντιπροσώπευση µέλους από άλλο µέλος στις Γενικές Συνελεύσεις 
και τις εκλογικές διαδικασίες του Σωµατείου. Στην περίπτωση εκπροσώπησης αρκεί 
απλή επιστολή του εξουσιοδοτούντος µέλους υπογεγραµµένη κάτω από την σφραγίδα 
του στις περιπτώσεις που ο εξουσιοδοτών είναι νοµικό πρόσωπο, ή τηλεοµοιοτυπικό 
µήνυµα (φαξ) µε τα ίδια στοιχεία προς τον Γενικό Γραµµατέα τού Διοικητικού 
Συµβουλίου του Σωµατείου. Κάθε µέλος δεν µπορεί να έχει παραπάνω από δύο (2) 
εξουσιοδοτήσεις. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' 
ΑΡΘΡΟ 7 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
 
Η Γενική Συνέλευση των µελών αποτελεί το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του 
Σωµατείου. 
 
1. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει αποκλειστικά: 
 
(α) Για την τροποποίηση του Καταστατικού, καθώς και για οποιαδήποτε µεταβολή 
του σκοπού του Σωµατείου, 
 
(β) Για την εκλογή των λοιπών οργάνων τού Σωµατείου, δηλαδή το Διοικητικό 
Συµβούλιο, την Εξελεγκτική Επιτροπή, καθώς και για την εκλογή Εφορευτικής 
Επιτροπής που έχει κατά το Καταστατικό την ευθύνη διεξαγωγής των εκλογών, 
 
(γ) Για την έγκριση του Ισολογισµού, της λογοδοσίας του Διοικητικού Συµβουλίου 
και της Έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής, 
 
 
(δ) Για την διάλυση του Σωµατείου, 
 
(ε) Για την έγκριση του Κώδικα Δεοντολογίας και κάθε ενδεχόµενης τροποποίησής 
του, 
 
(στ) Για την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας και έλεγχο εφαρµογής του Κώδικα 
Δεοντολογίας επί των µελών τού Διοικητικού Συµβουλίου του Σωµατείου κατά τον 
σχετικό Κανονισµό Λειτουργίας του Πειθαρχικού Συµβουλίου του Σωµατείου, το 
Νόµο και το Καταστατικό, 
 
(ζ) Για κάθε θέµα που δεν ανήκει στην αρµοδιότητα άλλου οργάνου ή δεν 
προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό. 
 
2. Η Γενική Συνέλευση εξετάζει τα γενικά και ειδικά θέµατα που απασχολούν το 
Σωµατείο, χαράσσει σε γενικές γραµµές το πρόγραµµα και τις επιδιώξεις του 
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Σωµατείου και λαµβάνει αποφάσεις για κάθε θέµα που αφορά στη λειτουργία του 
Σωµατείου ή τα προβλήµατα των µελών του. 
 
3. Η Γενική Συνέλευση ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία των οργάνων διοίκησης 
τού Σωµατείου, δικαιούται δε να ανακαλέσει την εµπιστοσύνη της προς το Διοικητικό 
Συµβούλιο ή µέλος αυτού και πριν από τη λήξη της θητείας του. 
 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο 
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

 
1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται στην έδρα τού Σωµατείου και όχι υποχρεωτικά 
στα γραφεία του, τακτικά µεν όχι αργότερα από τα τέλη Απριλίου κάθε έτους, 
έκτακτα δε όποτε το αποφασίσει το Διοικητικό Συµβούλιο. 
 
2. Αρµόδιο για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης είναι το Διοικητικό Συµβούλιο 
του Σωµατείου, που αποφασίζει νοµότυπα και σύµφωνα µε το παρόν Καταστατικό 
περί της σύγκλησής της καθορίζοντας µε ακρίβεια και σαφήνεια τον τόπο, τον χρόνο 
και τα θέµατα ηµερήσιας διάταξης, απευθύνει δε πρόσκληση προς τα µέλη 
περιέχουσα όλα τα παραπάνω στοιχεία. Η πρόσκληση ανακοινώνεται δέκα (10) 
πλήρεις µέρες πριν από τη σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και 
πέντε (5) πλήρεις µέρες πριν από τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης µε 
ατοµική πρόσκληση (φάξ ή επιστολή συστηµένη) απευθυντέα στα µέλη και µε τις 
κατάλληλες δηµοσιεύσεις στον ηµερήσιο πολιτικό ή οικονοµικό τύπο (µία εφηµερίδα 
αρκεί). 
 
3. Το Διοικητικό Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση 
εάν συντρέχει η περίπτωση του άρθρου 13 παρ. 3 του παρόντος Καταστατικού ή αν 
το ζητήσει το 1/5 των ταµειακώς τακτοποιηµένων τακτικών µελών τού Σωµατείου. Η 
αίτηση πρέπει να απευθύνεται γραπτώς προς το Διοικητικό Συµβούλιο και να 
καθορίζει τα θέµατα που πρέπει να συζητηθούν µε τρόπο σαφή και ορισµένο. Στην 
περίπτωση αυτή κι εφόσον συντρέχουν οι τυπικές προϋποθέσεις, το Διοικητικό 
Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση µέσα σε εύλογο χρόνο 
πού δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τις είκοσι (20) µέρες, τηρώντας την ίδια παραπάνω 
διαδικασία. Αν το Διοικητικό Συµβούλιο αρνηθεί ή παραλείψει να συγκαλέσει την 
Γενική Συνέλευση, οι αιτούντες και κάθε άλλο µέλος του Σωµατείου δικαιούνται να 
προσφύγουν στο αρµόδιο Δικαστήριο και να ζητήσουν την εξουσιοδότησή του για 
την σύγκλησή της. 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο  
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

 
1. Στη Γενική Συνέλευση, µέχρι την εκλογή προεδρείου, προεδρεύει ο Πρόεδρος του 
Διοικητικού Συµβουλίου, τούτου κωλυοµένου ο Α’ Αντιπρόεδρος και τούτου 
κωλυοµένου ο Β’ Αντιπρόεδρος και του Β’ Αντιπροέδρου κωλυοµένου το 
αρχαιότερο σε ηλικία από τα υπόλοιπα µέλη τού Διοικητικού Συµβουλίου. Αµέσως κι 
εφόσον διαπιστωθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση εκλέγει δι’ ανατάσεως του χεριού 
Πρόεδρο, Γραµµατέα καθώς κι Εφορευτική Επιτροπή σε έτος εκλογών. 
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Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης και κατά την εκτέλεση 
των καθηκόντων του οφείλει να επιδεικνύει αµεροληψία και να εφαρµόζει την αρχή 
της ίσης µεταχείρισης των µελών της. 
 
Ο Γραµµατέας τηρεί τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης. 
  
Τα πρακτικά τής Γενικής Συνέλευσης που υποχρεωτικά τηρούνται υπογράφονται 
πάντοτε από τον Πρόεδρο και τον Γραµµατέα αυτής. 
 
2. Η Γενική Συνέλευση, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου απαιτείται ειδική απαρτία, 
βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα µισά και ένα παραπάνω από τα µέλη που 
είναι οικονοµικά τακτοποιηµένα και έχουν δικαίωµα ψήφου. Αν την πρώτη φορά δεν 
υπάρχει απαρτία, συγκαλείται νέα Γενική Συνέλευση για την επόµενη εβδοµάδα την 
ίδια µέρα και ώρα, στο ίδιο µέρος κατά την οποία και θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία 
ανεξάρτητα από τον αριθµό των µελών πού είναι παρόντα. 
 
Όπου από τον Νόµο ή το παρόν Καταστατικό απαιτείται ειδική απαρτία, 
εφαρµόζονται οι σχετικές µ' αυτήν διατάξεις. 
 
3. Επιτρέπεται η συµµετοχή στις συνελεύσεις και τις ψηφοφορίες µε την 
εξουσιοδότηση που ορίζει το άρθρο 6 εδ. 8 τού Καταστατικού. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

 
Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει πάντοτε µε ψηφοφορία, ποτέ όµως δια βοής. Η 
ψηφοφορία, στην περίπτωση που δεν είναι µυστική, γίνεται µε ανάταση του χεριού 
των µελών. 
 
Μυστική είναι κάθε ψηφοφορία πού αναφέρεται στις εκλογές Διοικητικού 
Συµβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής. 
 
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των 
παρόντων (50% + 1) πλην των περιπτώσεων όπου απαιτείται ειδική πλειοψηφία. 
 
Όπου από τον Νόµο ή το παρόν Καταστατικό απαιτούνται ειδικές πλειοψηφίες, 
εφαρµόζονται οι σχετικές µ' αυτές διατάξεις. 
 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' 
ΕΚΛΟΓΕΣ 

 
ΑΡΘΡΟ 11ο 

 
Οι εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων τού Σωµατείου διεξάγονται από τριµελή, 
συµπεριλαµβανοµένου και τού Προέδρου της, Εφορευτική Επιτροπή. Τα µέλη της 
Εφορευτικής Επιτροπής εκλέγονται µε φανερή ψηφοφορία µεταξύ των παρόντων 
τακτικών κι επιτίµων µελών του Σωµατείου. 
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Δικαίωµα εκλογής στην Εφορευτική Επιτροπή έχουν όλα τα τακτικά κι επίτιµα µέλη. 
Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στον Πρόεδρο τής Γενικής Συνέλευσης καθ' όλη τη 
διάρκεια της συνεδρίασής της και πάντως πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας για 
την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής. 
 
Τα µέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφια για κανένα 
όργανο του Σωµατείου. 
 
Η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει τούς υποψήφιους ξεχωριστά για κάθε όργανο 
του Σωµατείου, προχωρεί στην προετοιµασία των εκλογών, επιµελείται και ευθύνεται 
για την αδιάβλητη και ασφαλή διεξαγωγή τους, αποφαίνεται οριστικά και τελεσίδικα 
επί των τυχόν υποβαλλοµένων κατά την εκλογή ενστάσεων, και τέλος διαπιστώνει το 
αποτέλεσµα της ψηφοφορίας και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες. Γενικά δε λαµβάνει 
κάθε µέτρο για την οµαλή, απρόσκοπτη, καταστατική και νόµιµη διεξαγωγή των 
εκλογών. 
 
Η Εφορευτική Επιτροπή, µετά την εκπλήρωση του σκοπού της πού είναι η διεξαγωγή 
των εκλογών, παύει να υφίσταται. 
 
Ειδικά για την εκλογή των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου ενηµερώνονται 
εγγράφως όλα τα µέλη τού Σωµατείου  πέντε (5) µέρες πριν από τη µέρα της εκλογής. 
Κάθε µέλος µπορεί να προτείνει την υποψηφιότητά του και καταρτίζονται δύο κοινά 
ψηφοδέλτια όλων των υποψηφίων των τακτικών και των συνδεδεµένων µελών 
αντίστοιχα πού παρουσιάζονται στη Γενική Συνέλευση.  Εκ των τακτικών µελών το 
νοµικό πρόσωπο που επιθυµεί να εκπροσωπηθεί στο Διοικητικό Συµβούλιο του 
Σωµατείου οφείλει να προτείνει την υποψηφιότητα του προσώπου εκείνου που ήδη το 
εκπροσωπεί σύµφωνα µε την έννοια της διάταξης του άρθρου 5 παρ. 1 του παρόντος 
Καταστατικού. Το ψηφοδέλτιο των τακτικών µελών αφορά στην εκλογή έξι (6) 
µελών του Διοικητικού Συµβουλίου και το ψηφοδέλτιο των συνδεδεµένων µελών 
στην εκλογή ενός (1) µέλους των Διοικητικού Συµβουλίου. Τα τακτικά και  τα 
συνδεδεµένα µέλη τού Σωµατείου αντίστοιχα που συµµετέχουν στη Γενική 
Συνέλευση που εκλέγει Διοικητικό Συµβούλιο πρέπει να βάλουν στα ψηφοδέλτιά 
τους τόσους ψήφους όσος και ο αριθµός των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου που 
αναλογεί στην κατηγορία τους αντίστοιχα. Οι µη εκλεγέντες επιλαχόντες υποψήφιοι 
κάθε κατηγορίας µελών θα καταταγούν µε σειρά επιτυχίας και θα είναι τα 
αναπληρωµατικά µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου.  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

ΑΡΘΡΟ 12ο 
 
Το Σωµατείο διοικείται από Διοικητικό Συµβούλιο επτά (7) µελών το οποίο 
αποτελείται από έξι (6) µέλη εκλεγόµενα από τα οικονοµικά τακτοποιηµένα τακτικά 
µέλη του Σωµατείου,  και ένα (1) µέλος εκλεγόµενο από τα οικονοµικά 
τακτοποιηµένα συνδεδεµένα µέλη του Σωµατείου.Το Διοικητικό Συµβούλιο 
εκλέγεται για τριετή θητεία που αρχίζει από την ανακοίνωση εκ µέρους της 
Εφορευτικής Επιτροπής του αποτελέσµατος των αρχαιρεσιών και λήγει µε την 
εκλογή του νέου Διοικητικού Συµβουλίου από την τακτική Γενική Συνέλευση που 
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συγκαλείται µετά την εκπνοή της θητείας του Διοικητικού Συµβουλίου ή ενωρίτερα 
από Έκτακτη Γενική Συνέλευση που συγκλήθηκε µε τέτοιο θέµα. Σε περίπτωση που 
παρέλθει τριετία από της έναρξης της θητείας τού Διοικητικού Συµβουλίου και δεν 
έχει συγκληθεί η Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέου Διοικητικού Συµβουλίου, η 
θητεία αυτού µπορεί να παραταθεί µέχρι την σύγκληση αυτής και πάντως για χρονικό 
διάστηµα πού δεν θα υπερβαίνει τούς δύο (2) µήνες. 
 
Δικαίωµα εκλογής στο Διοικητικό Συµβούλιο µε δικαίωµα ψήφου έχουν όλα τα 
οικονοµικά τακτοποιηµένα τακτικά µέλη τού Σωµατείου. Δικαίωµα εκλογής στο 
Διοικητικό Συµβούλιο, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 5.1, έχουν όλα τα 
οικονοµικά τακτοποιηµένα συνδεδεµένα µέλη του Σωµατείου. 
 
Το Διοικητικό Συµβούλιο συγκροτείται σε σώµα µέσα σε δεκαπέντε (15) µέρες από 
την ανακοίνωση εκ µέρους της Εφορευτικής Επιτροπής των αποτελεσµάτων των 
αρχαιρεσιών. Κατά την συγκρότησή του εκλέγει µε µυστική ψηφοφορία µεταξύ των 
εκλεγµένων µελών του Πρόεδρο, Α’ Αντιπρόεδρο, Β’ Αντιπρόεδρο, Γενικό 
Γραµµατέα και Ταµία.  
Απαγορεύεται η σύµπτωση στο ίδιο πρόσωπο δύο ή περισσοτέρων από τα αξιώµατα 
του Προέδρου, Αντιπροέδρων, Γραµµατέα και Ταµία. 
 
Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου δεν µπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο για 
περισσότερες από δύο διαδοχικές θητείες. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 13ο 
 
1. Εάν µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου που εκπροσωπεί νοµικό πρόσωπο παύσει 
να εκπροσωπεί το νοµικό αυτό πρόσωπο, το τελευταίο οφείλει να υποδείξει 
εγγράφως στο Διοικητικό Συµβούλιο αντικαταστάτη του µέσα σε έναν πλήρη 
ηµερολογιακό µήνα από την παύση της κατά τα ανωτέρω εκπροσώπησης. Στην 
περίπτωση που το νοµικό πρόσωπο δεν υποδείξει εγκαίρως νέον αντικαταστάτη / 
εκπρόσωπο κατά τα ανωτέρω, η χηρεύουσα θέση καλύπτεται από τον Α’ 
επιλαχόντα σύµβουλο.  

 
2. Η ίδια ανωτέρω ρύθµιση και διαδικασία, ισχύει και για τα συνδεδεµένα µέλη του 
Διοικητικού Συµβουλίου. 

 
3. Κενούµενες θέσεις στο Διοικητικό Συµβούλιο µπορούν να πληρώνονται από τους 
επιλαχόντες εκ των υποψηφίων των τελευταίων εκλογών κατά κατηγορία µελών 
και κατά σειρά επιτυχίας τους µε απόφαση των υπολοίπων µελών του Διοικητικού 
Συµβουλίου που επικυρώνεται από την αµέσως επόµενη Γενική Συνέλευση. Η 
διάρκεια της θητείας των νέων µελών λήγει µ' εκείνη των παλαιών µελών. Αν ο 
αριθµός των µελών τού Διοικητικού Συµβουλίου που έχουν παραιτηθεί ή µε άλλο 
τρόπο αποχωρήσει (και δεν έχει αντικατασταθεί όπως προβλέπεται στην 
περίπτωση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και στην περίπτωση της 
παραγράφου 2 του άρθρου 14 του παρόντος Καταστατικού) είναι µεγαλύτερος από 
τρία(3), τότε διαλύεται το Διοικητικό Συµβούλιο και συγκαλείται σύµφωνα µε το 
άρθρο 8 εδ. 3 τού Καταστατικού έκτακτη Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέου 
Διοικητικού Συµβουλίου. 

 



 12 

 
ΑΡΘΡΟ 14ο 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
1. Το Διοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει τακτικά µεν µία (1) φορά το τρίµηνο, 
έκτακτα δε όσες φορές παρίσταται ανάγκη παρουσία του Γενικού Διευθυντού (εάν 
και όταν αυτός/ή  διορισθεί κατά πιο κάτω οριζόµενα) και του Νοµικού Συµβούλου 
του Σωµατείου. 
 
Η σύγκληση τού Διοικητικού Συµβουλίου γίνεται µετά από πρόσκληση του 
Προέδρου και σε περίπτωση κωλύµατος αυτού του Α’Αντιπροέδρου. Τη σύγκληση 
µπορούν να ζητήσουν µε έγγραφη αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού 
Συµβουλίου τρία (3) τουλάχιστον από τα τακτικά µέλη του, στην οποία θα 
αναγράφουν και τα προς συζήτηση θέµατα. Αν ο Πρόεδρος αρνηθεί ή παραλείψει την 
σύγκληση τού Διοικητικού Συµβουλίου περισσότερο από πέντε (5) µέρες, τότε 
προσκαλούν έγκυρα σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συµβούλιο τα µέλη πού 
υπέγραψαν τη σχετική αίτηση. 
 
Σε κάθε περίπτωση η πρόσκληση πρέπει να περιλαµβάνει τη µέρα, την ώρα, τον τόπο 
και τα θέµατα τής ηµερήσιας διάταξης συνοπτικά αλλά πάντοτε µε ακρίβεια και 
σαφήνεια. Το Διοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει στην έδρα του Σωµατείου ή σε 
οποιονδήποτε άλλο χώρο εντός του Λεκανοπεδίου Αττικής Είναι έγκυρη η 
συνεδρίαση του Διοικητικού Συµβουλίου, για το σύνολο ή κάποιων µελών του, µε 
ηλεκτρονικά µέσα επικοινωνίας, όπως τηλεδιάσκεψη κλπ. Το Διοικητικό Συµβούλιο 
δύναται να λάβει αποφάσεις και µε ηλεκτρονικά µέσα επικοινωνίας (τηλεδιάσκεψη, 
διαδίκτυο, τηλεφωνία µε ανοικτή ακρόαση κλπ) ή κάποια µέλη του να συµµετέχουν 
σε παρόµοια διαδικασία, χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική τους παρουσία στον 
χώρο συνεδρίασης των υπολοίπων µελών του Δ.Σ. 
 
Στις συνεδριάσεις του ΔΣ παρίσταται, χωρίς δικαίωµα ψήφου, ο Γενικός Διευθυντής 
και Νοµικός Σύµβουλος του Συνδέσµου. 
 
2. Επιτρέπεται η αντιπροσώπευση µέλους του Δ.Σ.  από άλλο µέλος του Δ.Σ. στις 
συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου του Σωµατείου. Στην περίπτωση 
εκπροσώπησης αρκεί απλή επιστολή του εξουσιοδοτούντος µέλους ή 
τηλεοµοιοτυπικό µήνυµα (φαξ) µε τα ίδια στοιχεία προς τον Γενικό Γραµµατέα τού 
Διοικητικού Συµβουλίου του Σωµατείου. Κάθε µέλος δεν µπορεί να έχει παραπάνω 
από µία  (1) εξουσιοδότηση. 
3. Στην περίπτωση µέλους του Διοικητικού Συµβουλίου που απουσιάζει τρεις (3) 
συνεχείς φορές από τις συνεδριάσεις των οργάνων αυτών, το Διοικητικό Συµβούλιο 
θα αποστέλλει επιστολή προς το µέλος αυτό ζητώντας εξηγήσεις για τους λόγους των 
απουσιών. Εάν οι εξηγήσεις (πού θα πρέπει να δοθούν εγγράφως εντός προθεσµίας 
µιας εβδοµάδας από λήψεως της σχετικής επιστολής του Διοικητικού Συµβουλίου) 
δεν κριθούν ικανοποιητικές, τότε το µέλος αυτό εκπίπτει του αξιώµατος του µέλους 
του αντίστοιχου οργάνου µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου λαµβανόµενη µε 
πλειοψηφία του ηµίσεως συν ένας των παρόντων µελών του. Το Διοικητικό 
Συµβούλιο διατηρεί το δικαίωµα της επανεγκατάστασης του κατά τα ανωτέρω 
εκπέσαντος µέλους του κατά την διάρκεια της πρώτης µετά την έκπτωση 
συνεδρίασής του εάν κρίνει και αποφασίσει µε την αυξηµένη πλειοψηφία πέντε (5) 
µελών του ότι οι κατά τα ανωτέρω απουσίες οφείλοντο σε σηµαντικούς λόγους. Στην 
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περίπτωση όµως που το ίδιο µέλος συνεχίσει να απουσιάζει για δύο ακόµη συνεχείς 
φορές, τότε το µέλος αυτό εκπίπτει οριστικά του αξιώµατος του µέλους τού 
αντίστοιχου οργάνου µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου λαµβανοµένη µε 
πλειοψηφία του 50+1 των παρόντων µελών του. 
 
4. Το Διοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σ' απαρτία όταν είναι παρόντα τέσσερα 
(4) µέλη του. 
 
5. Οι αποφάσεις τού Διοικητικού Συµβουλίου λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία 
των παρόντων µελών του που έχουν δικαίωµα ψήφου κατόπιν φανερής ψηφοφορίας 
εκτός εάν άλλη διάταξη του παρόντος Καταστατικού προβλέπει αυξηµένη 
πλειοψηφία για ορισµένα θέµατα. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του 
Προέδρου. 
 
6. Τα µέλη τού Διοικητικού Συµβουλίου (µε την εξαίρεση του µελός του που 
εκλέγεται από τα συνδεδεµένα µέλη του Σωµατείου) ευθύνονται αλληλέγγυα έναντι 
τού Σωµατείου κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσµα (δόλο - 
αµέλεια), απαλλάσσονται δε της ευθύνης από τη Γενική Συνέλευση κατά τους όρους 
του Νόµου και του παρόντος Καταστατικού. 
 
7 Το Διοικητικό Συµβούλιο διοικεί το Σωµατείο, επιµελείται και διαχειρίζεται τις 
υποθέσεις και την περιουσία του. Ειδικότερα κι ενδεικτικά το Διοικητικό Συµβούλιο: 
 
(α) καθορίζει κι εκτελεί το πρόγραµµα δράσης τού Σωµατείου βάσει του 
Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, 
 
(β) επιµελείται της εκτέλεσης των αποφάσεων τής Γενικής Συνέλευσης και της 
εφαρµογής του Καταστατικού, 
 
(γ) συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση και εισηγείται προς αυτήν την λήψη των 
απαραίτητων αποφάσεων, 
 
(δ) υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση την έκθεση πεπραγµένων (λογοδοσία) µετά του 
οικονοµικού απολογισµού και τον ετήσιο Ισολογισµό, 
 
(ε) µεριµνά για την καταβολή και είσπραξη των εξόδων και εσόδων αντίστοιχα του 
Σωµατείου, 
 
 
(στ) δύναται να προσλαµβάνει Γενικό Διευθυντή κι άλλο προσωπικό και να 
προσδιορίζει τις αρµοδιότητές του, 
 
(ζ) µε δύο (2) άτοµα από την σύνθεσή του των τακτικών µελών κι ένα (1) άτοµο από 
την σύνθεσή του των συνδεδεµένων µελών συγκροτεί µόνιµη τριµελή Επιτροπή 
Μελών, και µόνιµο τριµελές Πειθαρχικό Συµβούλιο µόνο από την σύνθεσή του των 
τακτικών µελών µε εισηγητή τον Νοµικό Σύµβουλο του Σωµατείου και, τέλος, ορίζει 
εκ των τακτικών ή των συνδεδεµένων µελών του υπεύθυνο Δηµοσίων Σχέσεων. Των 
µονίµων Επιτροπών προεδρεύουν ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι του Διοικητικού 
Συµβουλίου µε την αντιστοιχία που αποφασίζει το Διοικητικό Συµβούλιο στα πλαίσια 
της διαδικασίας συγκρότησης των Επιτροπών αυτών. 
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(η) συντάσσει τους  Κανονισµούς Λειτουργίας των µονίµων Επιτρόπων για έγκριση 
και τους θέτει στη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη ανάλογα µε τον χρόνο 
ολοκλήρωσης της σύνταξής τους, οπότε στην περίπτωση σύγκλησης έκτακτης 
Γενικής Συνέλευσης εφαρµόζεται η διαδικασία του άρθρου 8 εδ. 3 του παρόντος 
Καταστατικού, 
 
(θ) αποφασίζει την λήψη κάθε πρόσφορου µέτρου για την εκπλήρωση των σκοπών 
του Σωµατείου. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 15ο 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
1. Αρµοδιότητες Προέδρου Διοικητικού Συµβουλίου. 
 
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου: 
 
(α) προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου το οποίο 
και συγκαλεί σε συνεδρίαση τακτική ή έκτακτη, καθορίζει την ηµερήσια διάταξη και 
θέτει τα θέµατα σε ψηφοφορία, 
 
(β) ασκεί γενική εποπτεία για την τήρηση τού Καταστατικού, την εκτέλεση των 
αποφάσεων τής Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συµβουλίου λαµβάνοντας 
κάθε µέτρο για την εξασφάλιση των συµφερόντων του Σωµατείου, 
 
(γ) υπογράφει µόνος του κάθε ακριβές αντίγραφο εκ των πρωτοτύπων εγγράφων του 
Σωµατείου πάσης φύσεως, 
 
(δ) συνυπογράφει µε τον Ταµία συναλλαγµατικές, γραµµάτια ή επιταγές, 
 
(ε) εκπροσωπεί το Σωµατείο µόνος µεν ενώπιον κάθε Δικαστηρίου και κάθε 
Δικαστικής Αρχής, µετά τού Γενικού Γραµµατέα δε ενώπιον κάθε άλλης Αρχής και 
κάθε τρίτου, φυσικού ή νοµικού, προσώπου. 
 
2. Αρµοδιότητες Αντιπροέδρων Διοικητικού Συµβουλίου. 
 
Οι Αντιπρόεδροι αναπληρώνουν τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται σε όλα 
του τα καθήκοντα και προεδρεύων των µονίµων Επιτροπών, εφόσον το επιθυµούν. 
Στην περίπτωση άρνησης, των µονίµων Επιτροπών προεδρεύουν µέλη του 
Διοικητικού Συµβούλιο ειδικά εκλεγόµενα από αυτό. 
3. Αρµοδιότητες Γενικού Γραµµατέα Διοικητικού Συµβουλίου. 
 
Ο Γενικός Γραµµατέας του Διοικητικού Συµβουλίου: 
 
(α) συνεκπροσωπεί το Σωµατείο µετά του Προέδρου όπως ειδικότερα ορίζεται 
παραπάνω (εδ.1ε), 
 
(β) υπογράφει κάθε έγγραφο τού Σωµατείου εκτός απ' εκείνα πού υπογράφει ο 
Πρόεδρος κατά τα ανωτέρω, 
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(γ) συντάσσει και τηρεί τα πρακτικά συνεδρίασης του Διοικητικού Συµβουλίου, είναι 
υπεύθυνος για την αλληλογραφία και για τις ανακοινώσεις του Σωµατείου, 
 
(δ) τηρεί και φυλάσσει το αρχείο, το µητρώο των µελών και τη σφραγίδα του 
Σωµατείου που φέρει περιφερειακά την επωνυµία του Σωµατείου και στο κέντρο το 
έτος ίδρυσής του, 
 
(ε) συντάσσει και υποβάλλει στο Διοικητικό Συµβούλιο για έγκριση την ετήσια 
έκθεση πεπραγµένων του Διοικητικού Συµβουλίου την οποία, εγκεκριµένη, 
παρουσιάζει στην Γενική Συνέλευση, 
 
(στ) είναι υπεύθυνος για την µετάδοση πληροφοριών πού αφορούν το Σωµατείο, τη 
σύνδεση µε τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και τη διοργάνωση κάθε φύσης 
δραστηριότητας.  
 
4. Αρµοδιότητες Ταµία Διοικητικού Συµβουλίου. 
 
Ο Ταµίας τού Διοικητικού Συµβουλίου: 
 
(α) συνυπογράφει µε τον Πρόεδρο στις περιπτώσεις που αναφέρονται ειδικότερα 
παραπάνω (εδ.1δ), 
 
(β) τηρεί και φυλάσσει το ταµείο τού Σωµατείου, τηρεί το βιβλίο Ταµείου, το βιβλίο 
Περιουσίας τού Σωµατείου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό µε τις αρµοδιότητές του 
βιβλίο ή στοιχείο που επιβάλλεται από το Νόµο και το Καταστατικό, 
 
(γ) στο τέλος κάθε εξαµήνου εισηγείται στο Διοικητικό Συµβούλιο τη έγκριση 
δαπανών τού Ταµείου πού έγιναν κατά το τελευταίο εξάµηνο, 
 
(δ) υπογράφει τις αποδείξεις είσπραξης χρηµάτων από οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό 
πρόσωπο δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τις αποδείξεις ανάληψης χρηµάτων από 
Τράπεζες, Δηµόσια, Δηµοτικά ή Κοινοτικά Ταµεία και Οργανισµούς και από το 
Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων. 
 
5. Με απόφασή του το Διοικητικό Συµβούλιο δικαιούται ν' αναθέσει την  εκτέλεση 
ορισµένων πράξεων ή καθηκόντων σε ένα ή περισσότερα µέλη του ή και σε τρίτους 
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ιδιαίτερα δε στις περιπτώσεις που κάποιο από τα µέλη του 
κωλύεται ή απουσιάζει. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' 
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΑΡΘΡΟ 16ο 

 
Από την Γενική Συνέλευση των µελών τού Σωµατείου, συγχρόνως µε την διεξαγωγή 
των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου, 
εκλέγεται από τα τακτικά και επίτιµα µέλη του η Εξελεγκτική Επιτροπή του 
Σωµατείου που αποτελείται από τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωµατικά µέλη. 
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Δικαίωµα εκλογής στην Εξελεγκτική Επιτροπή έχουν όλα τα οικονοµικά 
τακτοποιηµένα τακτικά και επίτιµα µέλη τού Σωµατείου. Η ιδιότητα του µέλους της 
Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα του µέλους του 
Διοικητικού Συµβουλίου. 
 
Η διάρκεια της θητείας της Εξελεγκτικής Επιτροπής ακολουθεί πάντοτε την θητεία 
του Διοικητικού Συµβουλίου. 
 
Η αρµοδιότητα της Εξελεγκτικής Επιτροπής συνίσταται στην παρακολούθηση και 
τον έλεγχο του Διοικητικού Συµβουλίου ως προς την οικονοµική διαχείριση του 
Σωµατείου. Ελέγχει απεριόριστα και οποτεδήποτε τις διαχειριστικές πράξεις του 
Διοικητικού Συµβουλίου και κυρίως του Ταµία. 
 
Έχει δικαίωµα να λαµβάνει γνώση όλων των βιβλίων κι εγγράφων του Σωµατείου, να 
εξετάζει αυτά, να ζητά πληροφορίες από τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου που 
υποχρεούνται να τις παρέχουν αµέσως και πρόθυµα και να ελέγχει κάθε στιγµή το 
ταµείο του Σωµατείου. 
 
Η Εξελεγκτική Επιτροπή αριθµεί και θεωρεί τα γραµµάτια είσπραξης του Σωµατείου 
πριν από τη χρησιµοποίησή τους. 
 
Στο τέλος της θητείας της η Εξελεγκτική Επιτροπή συντάσσει και υποβάλλει στη 
Γενική Συνέλευση έκθεση για την διαχείριση του Διοικητικού Συµβουλίου. 
 
Η Εξελεγκτική Επιτροπή τηρεί ξεχωριστό βιβλίο πρακτικών, το οποίο αριθµείται, 
υπογράφεται και σφραγίζεται µε την σφραγίδα τού Σωµατείου από τον Πρόεδρο και 
τον Γενικό Γραµµατέα του Διοικητικού Συµβουλίου. 
 
Η αναπλήρωση τακτικού µέλους της Εξελεγκτικής Επιτροπής που παραιτήθηκε ή 
αποχώρησε µε οποιοδήποτε τρόπο γίνεται κατά τον ίδιο τρόπο που προβλέπεται στο 
Καταστατικό και τον Νόµο για την αναπλήρωση µέλους του Διοικητικού 
Συµβουλίου. 
 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' 
ΒΙΒΛΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

 
ΑΡΘΡΟ 17ο 

 
Στο Σωµατείο τηρούνται υποχρεωτικά τα πιο κάτω Βιβλία: 
 
(α) Βιβλίο Μητρώου Μελών, όπου αναγράφονται αριθµηµένα το ονοµατεπώνυµο ή η 
επωνυµία, το επάγγελµα ή η επιχειρηµατική δραστηριότητα, η διεύθυνση ή η εδρα, ο 
αριθµός τού δελτίου ταυτότητας προκειµένου περί φυσικών προσώπων, οι 
χρονολογίες εγγραφής και διαγραφής κάθε µέλους και πλήρη στοιχεία των 
εκπροσώπων εκείνων εκ των µελών πού είναι νοµικά πρόσωπα, 
  
(β) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικής Συνέλευσης, 
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(γ) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συµβουλίου, 
 
(δ) Βιβλίο Ταµείου στο οποίο ο Ταµίας υποχρεούται να καταχωρεί κατά χρονολογική 
σειρά όλες τις εισπράξεις και πληρωµές τού Σωµατείου, χωρίς αδικαιολόγητη 
αναβολή και πάντως µέσα στα καθοριζόµενα από τον Νόµο χρονικά πλαίσια, 
 
(ε) Βιβλίο Πρακτικών Εξελεγκτικής Επιτροπής, 
 
(στ) Βιβλίο Ταµείου του Σωµατείου, 
 
(ζ) Βιβλίο Περιουσίας του Σωµατείου, 
 
(η) Βιβλίο Πρακτικών κάθε Επιτροπής του Σωµατείου. 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
ΑΡΘΡΟ 18ο 

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 
 
Το Σωµατείο, εκτός από τις περιπτώσεις πού προβλέπονται από την ισχύουσα 
νοµοθεσία, διαλύεται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται ειδικά 
για τον σκοπό αυτό και βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τα τρία τέταρτα 
(3/4) των οικονοµικά τακτοποιηµένων και εχόντων δικαίωµα ψήφου µελών, η δε 
απόφαση για διάλυση λαµβάνεται πάντοτε µε πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) 
των παρόντων εχόντων δικαίωµα ψήφου. 
 
Η ίδια Γενική Συνέλευση πού αποφασίζει τη διάλυση τού Σωµατείου, εκλέγει τους 
Εκκαθαριστές από όλα τα οικονοµικά τακτοποιηµένα τακτικά και επίτιµα µέλη ο 
αριθµός των οποίων ορίζεται σε πέντε (5) κι αποφασίζει συγκεκριµένα για την τύχη 
της εναποµένουσας µετά το πέρας της εκκαθάρισης περιουσίας του Σωµατείου. 
 
Σε καµία περίπτωση η περιουσία αυτή δεν διανέµεται µεταξύ των µελών. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 19ο 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

 
Tο Καταστατικό µπορεί να αναθεωρηθεί ή τροποποιηθεί κατ' άρθρο ή στο σύνολό 
του µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης µε την απαρτία και πλειοψηφία που ορίζει ο 
Νόµος, ήτοι µε την παρουσία του ηµίσεως τουλάχιστον των τακτικών οικονοµικά 
τακτοποιηµένων µελών και την πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) αυτών και 
κατόπιν ειδικής εισήγησης του Διοικητικού Συµβουλίου. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 20  
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Για την επίλυση οποιασδήποτε ασάφειας που τυχόν υπάρχει στο Καταστατικό 
αρµόδια ορίζεται η Γενική Συνέλευση του Σωµατείου. 
 

ΑΡΘΡΟ 21    
 
Για κάθε περίπτωση πού δεν προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό, έχουν εφαρµογή 
οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Εισαγωγικού του Νόµου. 
 

ΑΡΘΡΟ 22    
 
Το παρόν Καταστατικό τροποποιηθέν και δεόντως κωδικοποιηθέν αποτελούµενο από 
άρθρα 22 συζητήθηκε και ψηφίσθηκε κατ' άρθρο και στο σύνολό του και τελικά 
εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µελών του σωµατείου στις  4 
Ιουνίου 2014 
 

Αθήνα   4 Ιουνίου 2014 
 

 
Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης 

 
Δήµητρα Τσακαλίδου 

 

Ο Γραµµατέας 
της Γενικής Συνέλευσης 

 
Σπύρος Πράσινος 

  
 
 


