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ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ  

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ 

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΑΘΗΝΩΝ  

“ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ” 

 

Άρθρο 1 § 1 - Επωνυμία: “Σύλλογος Αποφοίτων Διεθνούς Ιατρικής – Διαχείρισης Κρίσεων Υγείας” (στο 

εξής “Σύλλογος”). 

Άρθρο 1 § 2 - Έδρα του Συλλόγου: Ο Δήμος Αθηναίων.  

Άρθρο 1 § 3 – Ίδρυση Γραφείων: Ο Σύλλογος μπορεί να ιδρύει γραφεία σε οποιοδήποτε άλλο μέρος της 

Ελλάδας ή του εξωτερικού κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (στο εξής “ΔΣ”). 

 

Άρθρο 2 §§1&2- Σκοπός:  

1. Ο Σύλλογος δεν έχει κερδοσκοπικό σκοπό. 

2. Σκοπός του Συλλόγου είναι: 

α) η επιστημονική ανέλιξη των αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής 

Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών “Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων 

Υγείας” (στο εξής καλούμενο “Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών”), καθώς και η προώθηση, η 

διεκδίκηση και η διασφάλιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων τους, 

β) η διατήρηση των δεσμών των μελών του Συλλόγου με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, τους 

διδάσκοντες και τους διδασκόμενους αυτού στα πλαίσια διαρκούς έρευνας, επιμόρφωσης, επικοινωνίας 

και στενής συνεργασίας μαζί τους, 

γ) η ενεργός συμμετοχή των μελών του Συλλόγου στη διαμόρφωση, την εξέλιξη και την αξιολόγηση του 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, κατόπιν συνεννόησης με τους διευθύνοντες το Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών, 

δ) η προσφορά υπηρεσιών των μελών του Συλλόγου προς το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών για 

την ενίσχυση του διδακτικού και ερευνητικού έργου του και για την προώθηση της κοινωνικής και 

εθελοντικής προσφοράς των μελών του στην Ελλάδα και το εξωτερικό, 

ε) η προσφορά υπηρεσιών των μελών του Συλλόγου στην προώθηση και τη διάδοση της διεθνούς ιατρικής 

και της διαχείρισης κρίσεων υγείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και η επίτευξη διεθνών 

συνεργασιών στα πλαίσια αυτά, 

στ) η διοργάνωση επιστημονικών, ενημερωτικών, εκπαιδευτικών, εορταστικών εκδηλώσεων, σεμιναρίων, 

ομιλιών, ημερίδων, διαλέξεων, συνεδρίων, αποστολών κ.α., τα οποία σχετίζονται με την προώθηση του 

σκοπού του Συλλόγου και την ανάπτυξη και τη σύσφιξη των σχέσεων των μελών του, 

ζ) η ανάπτυξη ερευνητικής και επιστημονικής δράσης στο γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών με συγκρότηση επιτροπών, ομάδων εργασίας και ομάδων εκπροσώπησης του 

Συλλόγου σε αντίστοιχες επιστημονικές επιτροπές και ομάδες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, 

η) η διοργάνωση πολιτιστικών δράσεων και εκδηλώσεων με στόχο την ανάπτυξη και καλλιέργεια του 

πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών του Συλλόγου,  

θ) η καταβολή κάθε δυνατής προσπάθειας για την προώθηση της αλληλεγγύης και της συνεργασίας μεταξύ 

των μελών του Συλλόγου με σκοπό την αμοιβαία προαγωγή των επιστημονικών γνώσεων και πρακτικών 

δεξιοτήτων τους, 
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ι) η διάθεση ανθρώπινου δυναμικού για την επιστημονική και κοινωνική προσφορά σε περιπτώσεις 

κρίσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό και η συνεργασία με αρμόδιους ημεδαπούς και αλλοδαπούς φορείς 

για την αντιμετώπισή τους, 

ια) η συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού για την ανάπτυξη πάσης 

φύσεως δράσεων στα πλαίσια του σκοπού του Συλλόγου, 

ιβ) η θεσμική κάλυψη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, 

όπως, ενδεικτικά, δραστηριότητες σε συνεργασία με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (“ΜΚΟ”), στα πλαίσια 

εξυπηρέτησης του σκοπού του Συλλόγου, 

ιγ) η δημιουργία ηλεκτρονικών ιστοτόπων (“Websites”) και οι αναρτήσεις σε αυτούς, όπως και η 

δημιουργία βάσεων δεδομένων (“Databases”), και η καταχώρηση και διατήρηση ηλεκτρονικών στοιχείων 

σε αυτά για θέματα που σχετίζονται με το σκοπό του Συλλόγου, 

ιδ) η διενέργεια πάσης φύσεως εκδόσεων (όπως βιβλία, φυλλάδια, περιοδικά, εφημερίδες κ.α.), 

ηλεκτρονικής ή έντυπης μορφής, σχετικών με την επιστημονική δράση και το σκοπό του Συλλόγου και η 

επιμέλεια εκτύπωσης και διάθεσης αυτών στα μέλη του Συλλόγου, 

ιε) η διενέργεια, εκπόνηση, προώθηση και διάδοση επιστημονικών εργασιών, γνωμοδοτήσεων, μελετών 

και ερευνών, οι οποίες στα πλαίσια του σκοπού του Συλλόγου προάγουν την επιστήμη στο γνωστικό 

αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, 

ιστ) η ενημέρωση των αρμόδιων φορέων και η διαμόρφωση και υποβολή προτάσεων προς αυτούς σχετικά 

με το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τη διεθνή ιατρική, τη διαχείριση κρίσεων υγείας και την αντιμετώπιση 

πάσης φύσεως ανθρωπογενών και φυσικών καταστροφών, και 

ιζ) η με κάθε πρόσφορο μέσο υποστήριξη και αρωγή προς πληγέντες πάσης φύσεως ανθρωπογενών και 

φυσικών καταστροφών. 

 

Άρθρο 3 - Μέσα Επίτευξης του Σκοπού του Συλλόγου: 
Ο Σύλλογος επιδιώκει την επίτευξη του μη κερδοσκοπικού σκοπού του με κάθε νόμιμο μέσο και δη με: 

α) τη διαμόρφωση και την τήρηση ενός κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας,  

β) τις τακτικές και μη συναντήσεις και την ηλεκτρονική και διαδικτυακή επικοινωνία μεταξύ των μελών 

του Συλλόγου, όπως και με τη δημιουργία εντευκτηρίου αποκλειστικά για τα μέλη του Συλλόγου με στόχο 

την ανάπτυξη και τη σύσφιξη των σχέσεών τους, 

γ) τη συγκρότηση επιτροπών και ομάδων εργασίας για τη διερεύνηση και επεξεργασία κάθε θέματος 

σχετικού με τη δράση και το σκοπό του Συλλόγου,  

δ) τη συνεργασία του Συλλόγου με άλλους ομοειδείς και συναφείς συλλόγους και οργανώσεις καθώς και 

σχετικούς εθνικούς και διεθνείς φορείς, 

ε) τη διοργάνωση και συμμετοχή σε εκδηλώσεις, σεμινάρια, ομιλίες, ημερίδες, διαλέξεις, συνέδρια, 

αποστολές κ.α., σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, για την προώθηση της επιστημονικής δράσης του Συλλόγου 

στα πλαίσια του σκοπού του,  

στ) τη διενέργεια ερευνών, μελετών, γνωμοδοτήσεων, εργασιών και πάσης φύσεως εκδόσεων (δελτίων, 

περιοδικών, εφημερίδων κ.α.), ηλεκτρονικών ή εντύπων, σχετικών με την επιστημονική δράση και το 

σκοπό του Συλλόγου,  

ζ) την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών ταξιδιών και επισκέψεων, 

η)  τη δημιουργία ιστοτόπων, ιστοσελίδων και εκπαιδευτικού “forum” για τη διάδοση ιδεών που 

σχετίζονται με τη δράση και το σκοπό του Συλλόγου, 

θ) τη συνεργασία με φυσικά και νομικά πρόσωπα, ιδρύματα, κρατικές υπηρεσίες κ.α. στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό για την προώθηση θεμάτων που άπτονται του σκοπού του Συλλόγου, 
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ι) τις προτάσεις προς αρμόδιους φορείς για την επίλυση κάθε θέματος που αφορά στη διεθνή ιατρική, στη 

διαχείριση κρίσεων υγείας και στην αντιμετώπιση πάσης φύσεως ανθρωπογενών και φυσικών 

καταστροφών, 

ια) την ανάληψη πρωτοβουλιών για την υποστήριξη και αρωγή προς πληγέντες πάσης φύσεως 

ανθρωπογενών και φυσικών καταστροφών, και 

ιβ) την αξιοποίηση κάθε νόμιμου μέσου, το οποίο, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου (στο εξής 

καλούμενο “ΔΣ”) του Συλλόγου, θα βοηθήσει στην πραγμάτωση του σκοπού του. 

 

Άρθρο 4 § 1 – Μέλη του Συλλόγου: Ο Σύλλογος αποτελείται από τακτικά και επίτιμα μέλη.   

Άρθρο 4 § 2 - Τακτικά Μέλη: τακτικό μέλος του Συλλόγου μπορεί να γίνει κάθε κάτοχος Μεταπτυχιακού 

Διπλώματος Ειδίκευσης ή Διδακτορικού Διπλώματος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, 

Έλληνας ή αλλοδαπός, ο οποίος έχει δικαιοπρακτική ικανότητα και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις 

του Καταστατικού και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης (στο εξής “ΓΣ”) του Συλλόγου. 

Άρθρο 4 § 3 – Φύση της Ιδιότητας Μέλους: Η ιδιότητα του μέλους είναι προσωποπαγής, δεν 

μεταβιβάζεται και δεν κληρονομείται και αποκτάται από την ημέρα εγγραφής κάθε μέλους στα Μητρώα 

μελών του Συλλόγου. 

Άρθρο 4 § 4 – Προϋποθέσεις Εγγραφής Μέλους: Για να εγγραφεί κάποιος ως τακτικό μέλος του 

Συλλόγου θα πρέπει να υποβάλει έγγραφη αίτηση στο ΔΣ, το οποίο αποφασίζει για την εγγραφή του.  Η 

αίτηση υποβάλλεται στο Γενικό Γραμματέα του ΔΣ του Συλλόγου.  Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης 

εγγραφής, το υποψήφιο μέλος μπορεί να προσφύγει στην πρώτη μετά την αίτησή του τακτική ή έκτακτη 

ΓΣ, η οποία και θα αποφασίσει οριστικά για την εγγραφή του.  

Άρθρο 4 § 5 - Για την εγγραφή νέου μέλους απαιτούνται αθροιστικά: 

α) έγγραφη αίτηση του υποψήφιου μέλους, 

β) απλό αντίγραφο του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ή του Διδακτορικού Διπλώματος,  

γ) φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου, 

δ) καταβολή εφάπαξ εισφοράς ως δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο μελών του Συλλόγου,  

ε) καταβολή της συνδρομής του τρέχοντος έτους (τακτικής εισφοράς), όπως τα ανωτέρω υπό στοιχεία δ΄ 

και ε΄ καθορίζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις του ΔΣ του Συλλόγου,  

στ) υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στο Γενικό Γραμματέα του ΔΣ του Συλλόγου ότι αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του Καταστατικού και τις εκάστοτε νόμιμες αποφάσεις του ΔΣ και της ΓΣ και 

ότι δεν εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 6 του Καταστατικού που αφορούν τα κωλύματα των μελών, και 

ζ) υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στο Γενικό Γραμματέα του ΔΣ του Συλλόγου, με την οποία θα γνωστοποιεί 

στο Σύλλογο διεύθυνση κατοικίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στις οποίες θα 

αποστέλλονται στο μέλος οποιεσδήποτε κλήσεις, προσκλήσεις, προτάσεις, γνωστοποιήσεις, ειδοποιήσεις 

κλπ., οι οποίες προβλέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και με την οποία θα βεβαιώνεται 

η ακρίβεια των ανωτέρω στοιχείων. 

Άρθρο 4 § 6 – Αλλαγή Στοιχείων Μέλους: Σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων διεύθυνσης κατοικίας 

ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το μέλος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στο Σύλλογο εγγράφως και 

αμελλητί τα νέα στοιχεία αυτού καταθέτοντας σχετική υπεύθυνη δήλωση στο Γενικό Γραμματέα του ΔΣ 

του Συλλόγου. 

 

Άρθρο 5 § 1 - Επίτιμα Μέλη: Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση της ΓΣ άτομα που έχουν 

δικαιοπρακτική ικανότητα, Έλληνες ή αλλοδαποί, τα οποία προσέφεραν, με οποιοδήποτε τρόπο, 
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εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σύλλογο ή βοήθησαν στην επίτευξη του σκοπού του, ή οι γνώσεις, οι 

ικανότητες, ή η προσφορά τους στο χώρο και στο αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών είναι ιδιαίτερα σημαντικές (όπως, καθηγητές, επιστημονικοί συνεργάτες, μέλη ΔΕΠ, εξέχουσες 

προσωπικότητες κλπ.).  Η ανάδειξη των επιτίμων μελών προτείνεται από το ΔΣ του Συλλόγου ή από 

δεκαπέντε (15) τουλάχιστον μέλη αυτού και εγκρίνεται από τη ΓΣ. 

Άρθρο 5 § 3 – Μη Καταβολή Εισφορών: Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν υποχρέωση καταβολής εφάπαξ 

εισφοράς ή ετήσιας συνδρομής, ή άλλες οικονομικές υποχρεώσεις έναντι του Συλλόγου.   

Άρθρο 5 § 4 – Δικαίωμα Εκλέγειν & Εκλέγεσθαι: Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν δικαίωμα εκλέγειν και 

εκλέγεσθαι στα αιρετά όργανα του Συλλόγου, παρίστανται δε στις συνεδριάσεις της ΓΣ και διατυπώνουν 

τις απόψεις τους χωρίς, όμως, να έχουν δικαίωμα ψήφου. 

Άρθρο 5 § 5 – Ολοκλήρωση της Διαδικασίας Εγγραφής Επιτίμου Μέλους: Προκειμένου να 

ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής του επίτιμου μέλους στο Μητρώο μελών του Συλλόγου, το επίτιμο 

μέλος υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στο Γενικό Γραμματέα του ΔΣ του Συλλόγου ότι 

αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του Καταστατικού και τις εκάστοτε νόμιμες αποφάσεις του ΔΣ και 

της ΓΣ, ότι δεν εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 6 του Καταστατικού που αφορούν τα κωλύματα των 

μελών, με την οποία θα γνωστοποιεί διεύθυνση κατοικίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στις 

οποίες θα αποστέλλονται στο μέλος οποιεσδήποτε κλήσεις, προσκλήσεις, προτάσεις, γνωστοποιήσεις, 

ειδοποιήσεις κλπ., οι οποίες προβλέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και με την οποία 

θα βεβαιώνεται η ακρίβεια των ανωτέρω στοιχείων. 

Άρθρο 5 § 6 – Αλλαγή Στοιχείων Επιτίμου Μέλους: Σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων διεύθυνσης 

κατοικίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το επίτιμο μέλος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στο Σύλλογο 

εγγράφως και αμελλητί τα νέα στοιχεία αυτού καταθέτοντας σχετική υπεύθυνη δήλωση στο Γενικό 

Γραμματέα του ΔΣ του Συλλόγου. 

 

Άρθρο 6  - Κωλύματα Μελών: Δεν μπορεί να εγγραφεί ή να παραμείνει ως μέλος του Συλλόγου α) όποιος 

αμετάκλητα καταδικάστηκε και στερήθηκε των πολιτικών δικαιωμάτων του και για όσο χρόνο διαρκεί η 

στέρηση, β) όποιος αμετάκλητα καταδικάστηκε για κατασκοπεία, έσχατη προδοσία, λαθρεμπορία, 

φοροδιαφυγή, ανθρωποκτονία με πρόθεση, θανατηφόρα βλάβη,  βαριά σωματική βλάβη, εγκλήματα κατά 

της προσωπικής ελευθερίας, εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα οικονομικής 

εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, δωροληψία, 

δωροδοκία, παραχάραξη, κιβδηλεία, πλαστογραφία, απάτη, απιστία, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, 

παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών και επιζωοτιών, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, 

περί όπλων, περί μεσαζόντων, περί προστασίας του εθνικού νομίσματος, και γ) όποιος δεν έχει ή απώλεσε 

τη δικαιοπρακτική ικανότητά του. 

 

Άρθρο 7 § 2 - Δικαιώματα Μελών: Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων που αφορούν τα επίτιμα μέλη, τα 

μέλη του Συλλόγου έχουν δικαίωμα: 

α) να εκλέγουν όλα τα αιρετά μέλη των οργάνων του Συλλόγου και να εκλέγονται σε όλα τα αιρετά όργανα 

του Συλλόγου,  

β) να μετέχουν ισότιμα σε όλες τις συζητήσεις, τις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητες του Συλλόγου 

σύμφωνα με τις οδηγίες και τις αποφάσεις του ΔΣ, 

γ) να εκφράζουν τις απόψεις τους με ψήφο στα θεσμοθετημένα όργανα του Συλλόγου, 

δ) να εκφράζουν δημόσια τις απόψεις τους ως προς τις ενέργειες ή τις αποφάσεις των οργάνων του 

Συλλόγου, 

ε) να υποβάλλουν προτάσεις προς το ΔΣ, 
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στ) να απολαύουν όλων των ωφελημάτων και κάθε δικαιώματος που απορρέει από την ιδιότητά τους ως 

μελών του Συλλόγου,  

ζ)  να αποχωρούν οποτεδήποτε από το Σύλλογο, υποβάλλοντας σχετική έγγραφη αίτηση αποχώρησης, 

αφού καταβάλουν κάθε οφειλόμενη μέχρι την αποχώρησή τους εισφορά, όπως η αποχώρηση αυτή 

ορίζεται ότι ισχύει σύμφωνα με τη διάταξη του εδαφίου δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του 

Καταστατικού, και  

η) να επανεγγράφονται ως μέλη του Συλλόγου μετά από αποχώρησή τους ή μετά από διαγραφή ή αποβολή 

τους. 

Άρθρο 7 § 3 - Υποχρεώσεις Μελών: Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων που αφορούν τα επίτιμα μέλη, 

τα μέλη του Συλλόγου έχουν υποχρέωση: 

α) να καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή (τακτική εισφορά) και τη δαπάνη εγγραφής τους στο Μητρώο 

μελών του Συλλόγου, όπως αυτές καθορίζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις του ΔΣ 

και τις διατάξεις του Καταστατικού, 

β) να καταβάλλουν τυχόν έκτακτες εισφορές, όπως αυτές καθορίζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε 

ισχύουσες αποφάσεις του ΔΣ, όταν κάτι τέτοιο απαιτεί η επιδίωξη του σκοπού του Συλλόγου και 

δικαιολογούν τυχόν έκτακτες ανάγκες, 

γ) να συμβάλλουν στο μέτρο των δυνατοτήτων τους στην εκπλήρωση του σκοπού του Συλλόγου,  

δ) να εφαρμόζουν τις αποφάσεις της ΓΣ και του ΔΣ και να προστατεύουν τα συμφέροντα του Συλλόγου, 

ε) να συμμορφώνονται με τις διατάξεις που αφορούν τα σωματεία και τις διατάξεις του Καταστατικού,  

στ) να παρίστανται στις συνεδριάσεις των οργάνων του Συλλόγου, 

ζ) να επιδεικνύουν συναδελφική συμπεριφορά και αλληλεγγύη,  

η) να εκπληρώνουν αμελλητί όλες τις υποχρεώσεις τους έναντι του Συλλόγου, και 

θ) να επιδεικνύουν τη διαγωγή που επιβάλει η σοβαρότητα και η σπουδαιότητα του σκοπού του Συλλόγου, 

καθώς και να προάγουν και να προστατεύουν τη φήμη και την αξιοπιστία του 

 

Άρθρο 8 § 1 - Αποχώρηση Μελών: Κάθε μέλος έχει τη δυνατότητα να αποχωρήσει οποτεδήποτε από το 

Σύλλογο.  Η αποχώρησή του συντελείται με μόνη την υποβολή έγγραφης αίτησης διαγραφής από το 

Μητρώο μελών του Συλλόγου, στην οποία περιέχεται η σαφής δήλωση αποχώρησής του.  H δήλωση 

αποχώρησης πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη του οικονομικού έτους 

και ισχύει για το τέλος αυτού1.  

Άρθρο 8 § 2 – Καταβληθείσες Εισφορές: Καταβληθείσες μέχρι την αποχώρηση του μέλους εισφορές δεν 

επιστρέφονται. 

Άρθρο 8 § 3 – Δικαιώματα & Υποχρεώσεις Αποχωρούντος Μέλους: Μέχρι την υποβολή της δήλωσης 

αποχώρησης, το μέλος που αποχωρεί διατηρεί τα δικαιώματα, τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από την ιδιότητά του αυτή, οφείλει, όμως, να καταβάλει συνδρομές που οφείλονται μέχρι την 

αποχώρησή του. 

Άρθρο 8 § 4 – Δικαίωμα Επανεγγραφής Μέλους κατόπιν Αποχώρής του: Μέλος του Συλλόγου, που 

αποχωρεί μετά από αίτησή του, έχει το δικαίωμα να επανεγγραφεί μετά την πάροδο ενός (1) μηνός από την 

αποχώρησή του.  Εφόσον η επανεγγραφή πραγματοποιείται μετά την πάροδο ενός (1) έτους από την 

αποχώρηση, το μέλος οφείλει να καταβάλει εκ νέου τα δικαιώματα εγγραφής στο Μητρώο μελών του 

Συλλόγου.   

                                                 
1 Σημειώνεται ότι το οικονομικό έτος ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. 
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Άρθρο 8 § 5 – Διαγραφή Μελών: Διαγραφή μέλους του Συλλόγου συντελείται μετά από αιτιολογημένη 

απόφαση του ΔΣ: α) εάν εξέλιπαν οι προϋποθέσεις εγγραφής του ως μέλους, β) εάν καθυστερεί την 

καταβολή ετήσιας συνδρομής επί τουλάχιστον τρία (3) συναπτά έτη ή τυχόν έκτακτης εισφοράς επί 

τουλάχιστον δύο (2) συναπτά έτη, γ) εάν το μέλος είχε εγγραφεί στο Μητρώο μελών του Συλλόγου χωρίς 

να πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και δ) σε περίπτωση 

θανάτου του μέλους. 

Άρθρο 8 § 6 – Διαδικασία Διαγραφής: Το ΔΣ προβαίνει στη διαγραφή ή μη του μέλους από το Μητρώο 

μελών του Συλλόγου, αφού προηγουμένως καλέσει εγγράφως το μέλος να απολογηθεί εκθέτοντας τις 

απόψεις του εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) συναπτών ημερών από τη γνωστοποίηση της απόφασης για 

πρόθεση διαγραφής.  Το μέλος γνωστοποιεί τις απόψεις του εγγράφως στο Γενικό Γραμματέα του ΔΣ του 

Συλλόγου, οπότε το ΔΣ αποφασίζει αφού λάβει υπόψη του την απολογία του μέλους.  Αν το μέλος δεν 

εκθέσει τις απόψεις του εντός της ανωτέρω προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερών, το ΔΣ εισηγείται στην 

πρώτη μετά την πάροδο της προθεσμίας τακτική ή έκτακτη ΓΣ τη λήψη απόφασης επί της διαγραφής.  Η 

ΓΣ λαμβάνει αιτιολογημένη απόφαση κατόπιν διεξαγωγής μυστικής ψηφοφορίας αφού λάβει υπόψη της 

την προφορική ή/και έγγραφη ενώπιον αυτής απολογία του υπό διαγραφή μέλους. 

Άρθρο 8 § 7 – Καθυστέρηση Καταβολής Εισφορών: Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής 

συνδρομών και τυχόν έκτακτων εισφορών, το ΔΣ προβαίνει στη διαγραφή του μέλους από το Μητρώο 

μελών του Συλλόγου, αφού προηγουμένως καλέσει εγγράφως το μέλος να τακτοποιήσει όλες τις 

οικονομικές υποχρεώσεις του έναντι του Συλλόγου και να καταβάλει, εκ νέου, τα δικαιώματα εγγραφής 

στο Μητρώο μελών του Συλλόγου εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών από την κλήση του προς 

τακτοποίηση των οικονομικών υποχρεώσεών του.  Σε περίπτωση που το μέλος δεν τακτοποιήσει τις 

οικονομικές υποχρεώσεις του εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας, το ΔΣ προβαίνει στην άμεση 

διαγραφή του.   

Άρθρο 8 § 8 – Προσφυγή κατά της Απόφασης του ΔΣ: Κατά της απόφασης του ΔΣ για διαγραφή, 

επιτρέπεται προσφυγή στην κρίση της ΓΣ.  Η ΓΣ λαμβάνει αιτιολογημένη απόφαση αφού λάβει υπόψη της 

την προφορική ή/και έγγραφη ενώπιον της απολογία του υπό διαγραφή μέλους. 

Άρθρο 8 § 9 – Προσφυγή Ενώπιον του Προέδρου Πρωτοδικών κατά της Απόφασης Διαγραφής ή 

Αποβολής: Μέλος που διαγράφεται (σύμφωνα με το άρθρο 8) ή αποβάλλεται (σύμφωνα με το άρθρο 9) 

από το Σύλλογο, έχει το δικαίωμα να προσφύγει στον Πρόεδρο Πρωτοδικών του αρμόδιου Δικαστηρίου 

μέσα σε δύο (2) μήνες από τη γνωστοποίηση της απόφασης της ΓΣ, αν η διαγραφή ή η αποβολή έγινε 

αντίθετα προς τους όρους του Καταστατικού ή αν δεν συνέτρεχαν σπουδαίοι λόγοι για την αποβολή του. 

Άρθρο 8 §§ 10&11 – Επανεγγραφή Μέλους Κατόπιν Διαγραφής ή Αποβολής: Μέλος που διαγράφεται 

ή αποβάλλεται από το Σύλλογο επανεγγράφεται με απόφαση της ΓΣ, κατόπιν πρότασης του ΔΣ, εφόσον 

έχουν εκλείψει οι λόγοι διαγραφής ή αποβολής του ή αυτοί που απομένουν έχουν ήδη καταστεί ασήμαντοι 

και μόνον εφόσον καταβάλει τυχόν καθυστερούμενες οφειλές. 

 

Άρθρο 9 § 1 - Πειθαρχικά Παραπτώματα και Κυρώσεις: Πειθαρχικά παραπτώματα των μελών του 

Συλλόγου συνιστούν α) η απειθαρχία στις αποφάσεις και συστάσεις των οργάνων διοίκησης του Συλλόγου, 

β) η παράβαση των διατάξεων του Καταστατικού και των διατάξεων που αφορούν τα σωματεία σύμφωνα 

με όσα προβλέπονται στο νόμο, γ) κάθε πράξη ή παράλειψη, η οποία είναι ασυμβίβαστη προς την ιδιότητα 

του μέλους του Συλλόγου και δ) η συμπεριφορά που παρεμποδίζει την επίτευξη του σκοπού του Συλλόγου. 

Άρθρο 9 § 2 – Διαδικασία Πειθαρχικού Ελέγχου: Υπό την επιφύλαξη της αποκλειστικής αρμοδιότητας 

της ΓΣ, ο πειθαρχικός έλεγχος στα μέλη του Συλλόγου ασκείται από το ΔΣ είτε αυτεπαγγέλτως είτε μετά 

από έγγραφη αναφορά δέκα (10) τουλάχιστον μελών του Συλλόγου.  Το ΔΣ υποχρεούται να εκδώσει 

αιτιολογημένη απόφαση επί των προβλεπόμενων πειθαρχικών κυρώσεων εντός πέντε (5) συναπτών 

ημερών από τη λήψη της ανωτέρω απόφασης για άσκηση πειθαρχικού ελέγχου και να γνωστοποιήσει 

αμφότερες τις αποφάσεις εγγράφως και αμελλητί στο υπό πειθαρχικό έλεγχο μέλος.  Το ΔΣ υποχρεούται 
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να καλέσει εγγράφως το μέλος να απολογηθεί εκθέτοντας τις απόψεις του εντός προθεσμίας δεκαπέντε 

(15) συναπτών ημερών από τη γνωστοποίηση αμφοτέρων των ανωτέρω αποφάσεων.  Το μέλος 

γνωστοποιεί τις απόψεις του εγγράφως στο Γενικό Γραμματέα του ΔΣ του Συλλόγου.  Το ΔΣ αποφασίζει 

επί της επιβολής πειθαρχικών κυρώσεων αφού λάβει υπόψη του την απολογία του μέλους. 

Άρθρο 9 § 3 – Παρέλευση Άπρακτης της Προθεσμίας των Δεκαπέντε Ημερών: Εάν το μέλος δεν 

εκθέσει τις απόψεις του εντός της ανωτέρω προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερών, το ΔΣ εισηγείται στην 

πρώτη μετά την πάροδο της προθεσμίας τακτική ή έκτακτη ΓΣ τη λήψη απόφασης επί της άσκησης 

πειθαρχικού ελέγχου και της επακόλουθης επιβολής πειθαρχικών κυρώσεων.  Η ΓΣ λαμβάνει 

αιτιολογημένη απόφαση κατόπιν διεξαγωγής μυστικής ψηφοφορίας αφού λάβει υπόψη της την προφορική 

ή/και έγγραφη ενώπιον αυτής απολογία του υπό πειθαρχικό έλεγχο μέλους. 

Άρθρο 9 § 4 – Πειθαρχικές Κυρώσεις: Οι προβλεπόμενες πειθαρχικές κυρώσεις είναι: α) η γραπτή 

επίπληξη, β) η προσωρινή αποβολή του μέλους από το Σύλλογο για χρονικό διάστημα μέχρι ένα (1) έτος 

και γ) η οριστική αποβολή από το Σύλλογο με παράλληλη διαγραφή του μέλους από το Μητρώο μελών 

του Συλλόγου. 

Άρθρο 9 § 5 – Προσφυγή κατά της Απόφασης του ΔΣ: Κατά της απόφασης του ΔΣ για επιβολή 

πειθαρχικών κυρώσεων, επιτρέπεται προσφυγή στην κρίση της ΓΣ.  Η ΓΣ λαμβάνει αιτιολογημένη 

απόφαση αφού λάβει υπόψη της την προφορική ή/και έγγραφη ενώπιον της απολογία του υπό διαγραφή 

μέλους. 

Άρθρο 9 § 6 – Σπουδαίος Λόγος Αποβολής: Εάν συντρέχει σπουδαίος λόγος για την αποβολή μέλους από 

το Σύλλογο, αποκλειστικά αρμόδια να λάβει απόφαση επ’ αυτού είναι η ΓΣ.  Το ΔΣ θέτει το θέμα της 

αποβολής υπό την κρίση της ΓΣ, αφότου λάβει γνώση των πειθαρχικών παραπτωμάτων που συνιστούν το 

σπουδαίο λόγο για την αποβολή είτε αυτεπαγγέλτως είτε μετά από έγγραφη αναφορά δέκα (10) 

τουλάχιστον μελών του Συλλόγου.  Η ΓΣ λαμβάνει αιτιολογημένη απόφαση αφού λάβει υπόψη της την 

προφορική ή/και έγγραφη ενώπιον της απολογία του υπό διαγραφή μέλους.   

Άρθρο 9 § 7 – Διαγραφή – Αποβολή & Πειθαρχικός Έλεγχος κατά Μελών του ΔΣ: Ειδικά, οι 

αποφάσεις που αφορούν τη διαγραφή, την αποβολή και τον πειθαρχικό έλεγχο κατά των μελών του ΔΣ 

λαμβάνονται αποκλειστικά από τη ΓΣ σε πρώτο και τελευταίο βαθμό.  Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται 

κατ’ αναλογίαν οι διατάξεις της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου. 

 

Άρθρο 10 § 1 – Πόροι του Συλλόγου: Οι πόροι του Συλλόγου προέρχονται από: 

α) τα δικαιώματα εγγραφής των τακτικών μελών στο Μητρώο μελών του Συλλόγου, το ύψος των οποίων 

καθορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις του ΔΣ, οι οποίες ουδέποτε έχουν αναδρομική 

ισχύ, 

β) τις ετήσιες συνδρομές (τακτικές εισφορές) των τακτικών μελών, το ύψος και ο χρόνος καταβολής των 

οποίων καθορίζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις του ΔΣ, οι οποίες ουδέποτε έχουν 

αναδρομική ισχύ,  

γ) τις τυχόν έκτακτες εισφορές των τακτικών μελών, οι οποίες καταβάλλονται μετά από απόφαση του ΔΣ, 

όταν κάτι τέτοιο απαιτεί η επιδίωξη του σκοπού του Συλλόγου και δικαιολογούν τυχόν έκτακτες ανάγκες, 

δ) τις προαιρετικές εισφορές των μελών, 

ε) τα έσοδα από πάσης φύσεως εκδηλώσεις που διοργανώνονται από το Σύλλογο στα πλαίσια εκπλήρωσης 

του σκοπού του και οι οποίες δεν καθιστούν το σκοπό του κερδοσκοπικό, 

στ) τους τόκους και τις προσόδους των κεφαλαίων ή καταθέσεων του Συλλόγου,  

ζ) τις ενισχύσεις και τις επιχορηγήσεις προς το Σύλλογο,  

η) τις κληροδοσίες, τις κληρονομίες και τις δωρεές που καταλείπονται στο Σύλλογο, οι οποίες γίνονται 

αποδεκτές πάντοτε με το ευεργέτημα της απογραφής, ενώ δεν γίνονται δεκτές δωρεές υπό τρόπο, 



 

8 

 

θ) τις χορηγίες, επιχορηγήσεις και παροχές από κράτη, δήμους, κοινότητες, οργανισμούς και άλλες αρχές, 

σωματεία και ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, 

ι) τα έσοδα από κινητή και ακίνητη περιουσία του Συλλόγου, και  

ια) κάθε πρόσοδο που προέρχεται από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη αιτία, η οποία έχει την έγκριση του ΔΣ ή 

της ΓΣ του Συλλόγου. 

Άρθρο 10 § 2 – Καθορισμός Ύψους Εισφορών: Κάθε απόφαση του ΔΣ για τον καθορισμό ή την 

μελλοντική αναπροσαρμογή των δικαιωμάτων εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής (τακτικής εισφοράς) 

των μελών, όπως και για τυχόν έκτακτες εισφορές, λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία υπολογιζόμενη επί 

του συνόλου των μελών της πλήρους αριθμητικής συγκρότησης του ΔΣ. 

 

Άρθρο 13 § 1 - Γενική Συνέλευση: Η ΓΣ των μελών του Συλλόγου συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση 

εντός του πρώτου τριμήνου κάθε ημερολογιακού έτους, εκτάκτως δε όποτε ορίζεται σύμφωνα με το 

Καταστατικό ή το νόμο.   

Άρθρο 13 § 3 – Τρόπος Σύγκλησης ΓΣ: Για τη σύγκληση της ΓΣ απευθύνονται στα τακτικά μέλη 

έγγραφες ατομικές προσκλήσεις μέσω διαδικτύου, οι οποίες υπογράφονται από τον Πρόεδρο του ΔΣ και 

το Γενικό Γραμματέα και αναρτάται πρόσκληση στα γραφεία και στην ιστοσελίδα του Συλλόγου 

τουλάχιστον δέκα (10) συναπτές ημέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα για τη συνεδρίαση της ΓΣ.  Τα 

επίτιμα μέλη καλούνται με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο. 

Άρθρο 13 § 5 – Σύγκληση ΓΣ από τη Μειοψηφία: Τη σύγκληση έκτακτης ΓΣ μπορεί να ζητήσει με 

έγγραφη αίτησή του υποβαλλόμενη στον Πρόεδρο του ΔΣ το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των τακτικών 

μελών του Συλλόγου, όπως και η Εξελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση διαχειριστικής ανωμαλίας.  Σε 

περίπτωση αδράνειας ή άρνησης σύγκλησης της ΓΣ, αυτή συγκαλείται κατόπιν απόφασης του καθ’ ύλην 

αρμόδιου Δικαστηρίου. 

Άρθρο 13 § 6 – Σύγκληση ΓΣ από Μέλη του ΔΣ: Τη σύγκληση έκτακτης ΓΣ μπορούν να ζητήσουν με 

έγγραφη αίτησή τους υποβαλλόμενη στον Πρόεδρο του ΔΣ τρία (3) τουλάχιστον μέλη του ΔΣ.  Σε 

περίπτωση αδράνειας ή άρνησης σύγκλησης της ΓΣ, αυτή συγκαλείται κατόπιν απόφασης του καθ’ ύλην 

αρμόδιου Δικαστηρίου. 

Άρθρο 13 § 7 – Καθορισμός Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης ΓΣ: Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης 

καθορίζονται με απόφαση του ΔΣ είτε οίκοθεν είτε κατόπιν πρότασης του ενός πέμπτου (1/5) τουλάχιστον 

των τακτικών μελών του Συλλόγου. 

Άρθρο 13 § 8 – Απόφαση ΓΣ Χωρίς Πραγματοποίηση ΓΣ: Απόφαση της ΓΣ μπορεί να ληφθεί και χωρίς 

πραγματοποίηση συνεδρίασης, εφόσον άπαντα ανεξαιρέτως τα μέλη του Συλλόγου δηλώσουν στον 

Πρόεδρο του ΔΣ εγγράφως μέσω διαδικτύου ή με κατάθεση δήλωσης στο Γενικό Γραμματέα του ΔΣ τη 

συναίνεσή τους επί συγκεκριμένης πρότασης. 

Άρθρο 13 § 9 – Απόφαση ΓΣ επί Θεμάτων Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Η ΓΣ είναι αρμόδια να 

αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα τίθεται στην κρίση της, αρκεί τούτο να αναφέρεται στην πρόσκληση ως 

θέμα ημερήσιας διάταξης.  Ως προς τα θέματα που δεν αναφέρονται στην πρόσκληση, η ΓΣ δεν δύναται 

να αποφασίσει, εκτός αν, συναινούν όλα τα μέλη του Συλλόγου και ουδείς αντιλέγει ως προς την 

πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων επ’ αυτών. 

Άρθρο 13 § 12 – Αυξημένη Απαρτία & Πλειοψηφία: Προκειμένου να ληφθεί απόφαση από τη ΓΣ που 

αφορά α) την αναστολή εργασιών του Συλλόγου, β) τη διάλυση του Συλλόγου και γ) την τροποποίηση του 

Καταστατικού του, απαιτείται απαρτία τουλάχιστον του ήμισεος (1/2) πλέον ενός (1) των τακτικών και 

ταμειακά τακτοποιημένων μελών του Συλλόγου και πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) 

των παρόντων τακτικών και ταμειακά τακτοποιημένων μελών. 
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Άρθρο 13 § 13 – Προκειμένου να ληφθεί απόφαση από τη ΓΣ που αφορά τη μεταβολή του σκοπού του 

Συλλόγου, απαιτείται να συναινέσουν ανεξαιρέτως όλα τα τακτικά εγγεγραμμένα στο Μητρώο μελών μέλη 

του Συλλόγου.  Τα απόντα μέλη δύνανται να συναινέσουν εγγράφως και να γνωστοποιήσουν τη συναίνεσή 

τους με τον τρόπο που θα ορίσει ο Πρόεδρος του ΔΣ.   

Άρθρο 13 § 14 – Προσβολή Αποφάσεων ΓΣ Ενώπιον Δικαστηρίου: Οι αποφάσεις της ΓΣ μπορούν να 

προσβληθούν ενώπιον του καθ’ ύλην αρμόδιου Δικαστηρίου, εφόσον ελήφθησαν κατά παράβαση της 

κείμενης νομοθεσίας ή των διατάξεων του Καταστατικού.   

 

Άρθρο 14 § 1 – Ποιοί  Απαρτίζουν τη ΓΣ: Η ΓΣ απαρτίζεται από τα τακτικά μέλη, τα οποία έχουν 

εκπληρώσει τις ταμειακές υποχρεώσεις τους έναντι του Συλλόγου και από τον Πρόεδρο, το Γραμματέα και 

τον Έφορο της ΓΣ, οι οποίοι εκλέγονται προ της έναρξης των εργασιών της ΓΣ από τα προαναφερθέντα 

μέλη.  Τα τακτικά μέλη μπορούν και κατά την ημέρα της ΓΣ, και πάντως πριν την έναρξη της συνεδρίασης, 

να εκπληρώνουν τις προς το Σύλλογο οικονομικές υποχρεώσεις τους. 

Άρθρο 14 § 2 – Εξ Αποστάσεως Συμμετοχή στη ΓΣ: Το ΔΣ δύναται να παράσχει στα μέλη τη δυνατότητα 

εξ αποστάσεως συμμετοχής και ψηφοφορίας στις συνεδριάσεις της ΓΣ.   

Άρθρο 14 § 6 – Εκπροσώπηση στη ΓΣ: Τα τακτικά μέλη του Συλλόγου μπορούν να εκπροσωπούνται στη 

ΓΣ από αντιπρόσωπό τους.  Τακτικό μέλος του Συλλόγου δεν μπορεί να εκπροσωπεί περισσότερα από δύο 

(2) μέλη του Συλλόγου μη συμπεριλαμβανομένου του ιδίου.  Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερα 

μέλη δύναται να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέλος. 

 

Άρθρο 15 §  1 – Απαρτία στη ΓΣ: Η ΓΣ βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται το ένα τρίτο (1/3) 

τουλάχιστον των τακτικών και ταμειακά τακτοποιημένων μελών.  Σε περίπτωση που κατά την πρώτη 

συνεδρίαση δεν επιτευχθεί απαρτία, η ΓΣ συνέρχεται, εκ νέου, χωρίς άλλη ιδιαίτερη προς τούτο 

πρόσκληση, σε επαναληπτική συνεδρίαση με τα ίδια ακριβώς θέματα επί της ημερήσιας διάταξης, την ίδια 

ημέρα και ώρα της αμέσως επόμενης εβδομάδας και στον ίδιο τόπο.  Στην περίπτωση αυτή, για την ύπαρξη 

απαρτίας αρκεί η παρουσία τουλάχιστον δώδεκα (12) μελών. 

Άρθρο 15 §  2 – Αποφάσεις ΓΣ: Οι αποφάσεις της ΓΣ λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία και με απόλυτη 

πλειοψηφία των παρόντων τακτικών και ταμειακά τακτοποιημένων μελών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά 

στο Καταστατικό ή το νόμο.  Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της ΓΣ. 

Άρθρο 15 §  3 – Τρόπος Ψηφοφορίας στη ΓΣ: Κάθε ψηφοφορία που αφορά στην εκλογή μελών του ΔΣ 

ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής, σε ζητήματα εμπιστοσύνης, παύσης, μομφής, διαγραφής, αποβολής ή 

άσκησης πειθαρχικού ελέγχου κατά του ΔΣ ή μέλους του, στη διαγραφή ή αποβολή μέλους του Συλλόγου 

ή στην άσκηση πειθαρχικού ελέγχου κατά αυτού είναι μυστική και διεξάγεται με ψηφοδέλτια.  Κάθε άλλη 

ψηφοφορία διεξάγεται με ανάταση της χειρός ή με ονομαστική κλήση.   

 

Άρθρο 17 § 1 - Διοικητικό Συμβούλιο: Ο Σύλλογος διοικείται από Συμβούλιο αποτελούμενο από επτά 

(7) μέλη, τα οποία εκλέγονται μαζί με τρία (3) αναπληρωματικά μέλη, με μυστική ψηφοφορία από τη ΓΣ.    

Επιτυχόντες ανακηρύσσονται εκείνοι που με σειρά προτεραιότητας έχουν λάβει τις περισσότερες ψήφους.  

Οι επτά (7) πρώτοι αποτελούν τα τακτικά μέλη του ΔΣ και οι επόμενοι τρεις (3) τα αναπληρωματικά μέλη.  

Σε περίπτωση ισοψηφίας, εκλέγεται ως μέλος του ΔΣ εκείνος που αναδεικνύεται με κλήρωση μεταξύ όσων 

ισοψήφησαν.  

Άρθρο 17 § 2 – Ποιοι Εκλέγονται Μέλη του ΔΣ: Μέλη του ΔΣ μπορούν να εκλεγούν μόνον τακτικά και 

ταμειακά τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου, τα οποία: α) δεν έχουν διαγραφεί ή αποβληθεί από το 

Σύλλογο και β) είναι ενήλικες και ικανοί προς δικαιοπραξία.  Τα μέλη του ΔΣ είναι επανεκλέξιμα, ελεύθερα 

ανακλητά και μπορούν να αντικατασταθούν από άλλα μέλη. 
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Άρθρο 17 § 3 – Θητεία Μελών ΔΣ: Η θητεία των μελών του ΔΣ είναι διετής και αρχίζει από τη 

συγκρότηση κάθε νέου ΔΣ σε σώμα.  Τα εκλεγέντα μέλη του ΔΣ παραμένουν στη θέση τους μέχρι τη 

νόμιμη αντικατάστασή τους.  Τα μέλη του ΔΣ οφείλουν να διατηρούν την ιδιότητα του μέλους του 

Συλλόγου μέχρι τη λήξη της θητείας τους. 

Άρθρο 17 § 7 – Υπηρεσία Μελών ΔΣ: Η υπηρεσία των μελών του ΔΣ είναι τιμητική και παρέχεται χωρίς 

αντάλλαγμα.  Τα μέλη του ΔΣ δεν μπορούν να είναι υπάλληλοι του Συλλόγου ούτε να συμβάλλονται με 

σύμβαση έργου, ή εξαρτημένης εργασίας, ή μίσθωσης έργου με το Σύλλογο, ή να αμείβονται καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο από το Σύλλογο.  Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση που τα μέλη του ΔΣ κληθούν να 

παράσχουν υπηρεσίες στο Σύλλογο εκτός του τόπου διαμονής τους, καταβάλλονται έξοδα μετακίνησης, 

διαμονής και διατροφής. 

Άρθρο 17 § 8 – Ευθύνη Μελών ΔΣ: Τα μέλη του ΔΣ είναι προσωπικά και αλληλεγγύως υπεύθυνα έναντι 

του Συλλόγου για κάθε πράξη κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με όσα ορίζονται κατά 

το νόμο.  Μέλος του ΔΣ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη, μόνον, εάν απουσίαζε κατά τη συνεδρίαση όπου 

ελήφθη η υπόψη απόφαση ή παρέστη και διαφώνησε με αυτήν και η διαφωνία του έχει καταγραφεί στα 

πρακτικά. 

Άρθρο 17 § 9 – Παύση Μελών ΔΣ: Το ΔΣ ή μέλος του παύεται προ της λήξης της θητείας του με απόφαση 

της ΓΣ για σπουδαίο λόγο και ιδίως για βαρειά παράβαση καθήκοντος ή ανικανότητα ως προς την άσκηση 

της τακτικής διαχείρισης.  Πρόταση παύσης του ΔΣ ή μέλους του δύνανται να υποβάλει με αίτησή του 

προς τον Πρόεδρο του ΔΣ το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των μελών του Συλλόγου.  Η αίτηση απαιτείται 

να περιλαμβάνει τους λόγους που στοιχειοθετούν την κατηγορία για την παύση του ΔΣ ή μέλους του.  Στην 

περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος του ΔΣ υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη ΓΣ προκειμένου να θέσει υπό 

την κρίση της το θέμα της παύσης του ΔΣ ή μέλους του.  Η ΓΣ λαμβάνει αιτιολογημένη απόφαση αφού 

λάβει υπόψη της την προφορική ή/και έγγραφη ενώπιον της απολογία του ΔΣ ή μέλους του.  Η απόφαση 

λαμβάνεται κατόπιν διεξαγωγής μυστικής ψηφοφορίας και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων 

τακτικών και ταμειακά τακτοποιημένων μελών. 

Άρθρο 17 § 10 – Πρόταση Μομφής κατά Μελών ΔΣ: Πρόταση μομφής κατά του ΔΣ ή μέλους του 

δύνανται να υποβάλει με αίτησή του προς τον Πρόεδρο του ΔΣ το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των μελών 

του Συλλόγου.  Η αίτηση απαιτείται να περιλαμβάνει τους λόγους που στοιχειοθετούν την κατηγορία για 

την απόδοση μομφής κατά του ΔΣ ή μέλους του.  Απόφαση για απόδοση μομφής κατά μέλους του ΔΣ 

μπορεί να ληφθεί και από το ΔΣ σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του 

Καταστατικού.  Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος του ΔΣ υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη ΓΣ 

προκειμένου να θέσει υπό την κρίση της το θέμα της μομφής κατά του ΔΣ ή μέλους του και των 

επακόλουθων κυρωτικών συνεπειών αυτής.  Η ΓΣ λαμβάνει αιτιολογημένη απόφαση τόσο για την απόδοση 

μομφής όσο και για τις επακόλουθες κυρωτικές συνέπειες αυτής αφού λάβει υπόψη της την προφορική 

ή/και έγγραφη ενώπιον της απολογία του ΔΣ ή μέλους του.  Η απόφαση λαμβάνεται κατόπιν διεξαγωγής 

μυστικής ψηφοφορίας και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων τακτικών και ταμειακά τακτοποιημένων 

μελών.     

 

Άρθρο 18 § 1 – Απαρτία στο ΔΣ: Το ΔΣ ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον 

τέσσερα (4) από τα μέλη του και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, εκτός εάν προβλέπεται 

διαφορετική ρύθμιση από το νόμο ή το Καταστατικό.  Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του 

Προέδρου.  Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου, υπερισχύει η ψήφος του Αντιπροέδρου και σε 

περίπτωση απουσίας του Αντιπροέδρου, υπερισχύει η ψήφος του πρεσβύτερου εκ των παρόντων 

συμβούλων.   

Άρθρο 18 § 2 – Σύγκληση Συνεδριάσεων ΔΣ: Το ΔΣ συγκαλείται σε τακτική συνεδρίαση μία φορά κάθε 

τρεις (3) μήνες και σε έκτακτη όποτε παραστεί ανάγκη.  Συνεδριάζει δε πάντοτε ύστερα από έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου, η οποία κοινοποιείται στα μέλη μέσω διαδικτύου τουλάχιστον δύο (2) 

εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.  Σε έκτακτες περιπτώσεις επείγοντος, το ΔΣ μπορεί 
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να συγκαλείται αυθημερόν με πρόσκληση του Προέδρου, η οποία κοινοποιείται στα μέλη με κάθε 

πρόσφορο μέσο.  Κάθε μέλος του ΔΣ δύναται να προτείνει τη συζήτηση συγκεκριμένου θέματος στο ΔΣ.   

Άρθρο 18 § 2 – Απόφαση επί Θεμάτων που δεν Αναφέρονται στην Πρόσκληση: Το ΔΣ μπορεί να 

συζητά και θέματα τα οποία δεν αναφέρονται στην πρόσκληση εφόσον τα παριστάμενα μέλη συμφωνούν 

και ουδείς αντιλέγει στη συζήτηση και τη λήψη απόφασης επ’ αυτών. 

Άρθρο 18 § 5 – Συνεδριάσεις Εκτός Έδρας ΔΣ: Το ΔΣ συνεδριάζει εγκύρως σε άλλο τόπο εκτός της 

έδρας του Συλλόγου, στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται όλα τα μέλη του 

και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων 

της ημερήσιας διάταξης. Απόφαση του ΔΣ μπορεί να ληφθεί και χωρίς πραγματοποίηση συνεδρίασης, 

εφόσον άπαντα ανεξαιρέτως τα μέλη δηλώσουν τη συναίνεσή τους ως προς την πραγματοποίηση της 

συνεδρίασης και τη λήψη απόφασης επί συγκεκριμένης πρότασης.   

Άρθρο 18 § 6 – Σύγκληση ΔΣ από τη Μειοψηφία: Το ΔΣ συγκαλείται όταν το ζητήσουν δύο (2) από τα 

μέλη του από τον Πρόεδρο του ΔΣ.  Σε περίπτωση αδράνειας ή άρνησης σύγκλησης του ΔΣ, αυτό 

συγκαλείται κατόπιν απόφασης του καθ’ ύλην αρμόδιου Δικαστηρίου Αθηνών. 

Άρθρο 18 § 7 – Υποχρεωτική Παράσταση στις Συνεδριάσεις του ΔΣ: Τα μέλη του ΔΣ υποχρεούνται να 

παρίστανται ανελλιπώς σε όλες τις συνεδριάσεις του.  Σε περίπτωση απουσίας τους, οφείλουν να 

ενημερώνονται για όλες τις αποφάσεις που ελήφθησαν κατά την απουσία τους και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά 

τον τομέα ευθύνης τους. 

Άρθρο 18 § 13 – Ποιους Μήνες δεν Συγκαλούνται Τακτικές Συνεδριάσεις του ΔΣ: Κατά τους μήνες 

Ιούλιο και Αύγουστο δεν συγκαλούνται τακτικές συνεδριάσεις του ΔΣ. 

 

Άρθρο 19 § 1 - Παραίτηση και Έκπτωση Μελών ΔΣ: Κάθε σύμβουλος μπορεί ελεύθερα να παραιτηθεί 

με έγγραφη δήλωσή του προς τον Πρόεδρο του ΔΣ, χωρίς άλλη διατύπωση.  

Άρθρο 19 § 2 – Απουσία Μελών από τις Συνεδριάσεις του ΔΣ: Μέλος που απουσιάζει από τρεις (3) 

διαδοχικές τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις του ΔΣ θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί από το σώμα, εκτός αν 

κωλύεται για σοβαρό λόγο και το κώλυμα γνωστοποιείται εγγράφως στον Πρόεδρο του ΔΣ μέσω 

διαδικτύου.   

Άρθρο 19 § 3 – Υποχρεωτική Έκπτωση Μελών ΔΣ: Μέλος του ΔΣ που διαγράφεται ή αποβάλλεται από 

το Σύλλογο εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμά του στο ΔΣ και απόλλυται την ιδιότητα του μέλους του 

ΔΣ. 

Άρθρο 19 §§ 3,4,5,6&7 – Πλήρωση Κενών Θέσεων Μελών ΔΣ: Σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης, 

θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ΔΣ, την κενωθείσα θέση στο ΔΣ 

καταλαμβάνει, κάθε φορά, ο κατά σειρά επιτυχίας επόμενος από τα μέλη που εξελέγησαν ως 

αναπληρωματικά κατά την τελευταία διαδικασία εκλογής μελών ΔΣ.  Η θητεία του μέλους που αντικαθιστά 

τον παραιτηθέντα, εκπεσόντα, αποθανόντα, ή απωλέσαντα την ιδιότητα σύμβουλο διαρκεί μέχρι τη λήξη 

της θητείας του αντικαθιστάμενου μέλους. 

Άρθρο 19 § 8 – Παραίτηση του ΔΣ ως Σώματος: Σε περίπτωση που το ΔΣ λάβει την απόφαση να 

παραιτηθεί ως σώμα, οφείλει προηγουμένως να συγκαλέσει τη ΓΣ με θέμα στην ημερήσια διάταξη την 

εκλογή νέου ΔΣ. 

 

Άρθρο 20 § 1 – Αρμοδιότητες ΔΣ: Το ΔΣ αποφασίζει για κάθε ζήτημα, το οποίο αφορά στη λειτουργία 

του Συλλόγου και την εκπλήρωση του σκοπού του, όπως αυτά προβλέπονται σύμφωνα με το παρόν 

Καταστατικό και το νόμο. 
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Άρθρο 20 § 2 – Ενδεικτικές Αρμοδιότητες ΔΣ: Ενδεικτικά, το ΔΣ εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα το 

Σύλλογο ενώπιον κάθε διοικητικής, δικαστικής ή άλλης αρχής και ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού 

προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, διοικεί αυτόν, διαχειρίζεται την περιουσία του, διορίζει το 

αναγκαίο κάθε φορά προσωπικό για την απρόσκοπτη λειτουργία του και παύει αυτό όταν δεν είναι 

αναγκαίο.  Διορίζει, ιδίως από τα μέλη του Συλλόγου, επιτροπές για το χειρισμό συγκεκριμένων υποθέσεων 

του Συλλόγου.  Διορίζει νομικό σύμβουλο ή άλλους επιστημονικούς ή τεχνικούς συμβούλους και 

υπαλλήλους για την εξυπηρέτηση του σκοπού του Συλλόγου και συνάπτει τις σχετικές συμβάσεις μαζί 

τους.  Συντάσσει τον προϋπολογισμό, τον ισολογισμό και τον απολογισμό διαχείρισης και υποβάλλει 

αυτούς προς ψήφιση στη ΓΣ.  Προπαρασκευάζει και συγκαλεί τις ΓΣ και τα προς συζήτηση θέματα της 

ημερήσιας διάταξης.  Εκτελεί τις αποφάσεις της ΓΣ.  Έχει την επιμέλεια τήρησης του Καταστατικού.  

Ενημερώνει σύμφωνα με το νόμο τις αρχές σχετικά με θέματα που οι νόμοι επιβάλλουν.  Προσδιορίζει και 

ιεραρχεί τις αποφάσεις που υλοποιεί ο Σύλλογος.  Επιμελείται της εξεύρεσης πόρων και αποφασίζει τη 

διάθεση δαπανών για την επίτευξη του σκοπού του Συλλόγου σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού.  

Αποφασίζει για το ύψος της δαπάνης εγγραφής, των ετήσιων συνδρομών (τακτικών εισφορών) και των 

τυχόν εκτάκτων εισφορών των μελών.  Αποφασίζει για την εκχώρηση της αρμοδιότητας εκπροσώπησης 

του Συλλόγου.  Αποφασίζει για την απονομή ή την αφαίρεση αξιωμάτων μεταξύ των μελών του, όπως και 

για την εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε αυτά.  Αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8&9 του 

Καταστατικού σχετικά με τη διαγραφή και τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών του Συλλόγου.  Διοργανώνει 

τις πάσης φύσεως εκδηλώσεις και αποστολές για την επίτευξη του σκοπού του Συλλόγου.  Αποφασίζει και 

μεριμνά για τις πάσης φύσεως έντυπες ή ηλεκτρονικές εκδόσεις του Συλλόγου.  Αποφασίζει για την 

εγγραφή μελών.  Προτείνει στη ΓΣ τα επίτιμα μέλη.  Ιδρύει γραφεία εκτός της έδρας του Συλλόγου. 

 

Άρθρο 24 §§ 1&2 - Εξελεγκτική Επιτροπή: Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Συλλόγου 

διενεργείται κάθε οικονομικό έτος από τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή, η οποία εκλέγεται από τη ΓΣ με 

θητεία ίση με εκείνη του ΔΣ, απαρτιζόμενη από τρία τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη. 

Άρθρο 24 § 8 – Έργο της Εξελεγκτικής Επιτροπής: α) ο έλεγχος της διαχείρισης των οικονομικών του 

Συλλόγου, β) η σύνταξη και η υποβολή έκθεσης σχετικά με τα πορίσματα των διενεργηθέντων ελέγχων 

και γ) η πρόταση για την απαλλαγή ή μη των μελών του ΔΣ από κάθε ευθύνη που υποβάλλονται σε κάθε 

τακτική ΓΣ ή και σε έκτακτη, όποτε το ζητήσει η ΓΣ.  Η Εξελεγκτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να 

ελέγχει, παρουσία του ΔΣ ή εξουσιοδοτημένου μέλους του, οποιοδήποτε έγγραφο και στοιχείο αφορά στη 

διαχείριση των οικονομικών του Συλλόγου, όποτε παρίσταται ανάγκη.   

Άρθρο 24 § 9 – Υποχρεωτική Διενέργεια Τακτικού Ελέγχου: Ο έλεγχος της διαχείρισης των 

οικονομικών του Συλλόγου ενεργείται είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν παραγγελίας.  Κατά τη λήξη κάθε 

οικονομικού έτους, όπως τούτο ορίζεται σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, 

διενεργείται υποχρεωτικά έλεγχος προκειμένου να τεθούν υπόψη της ΓΣ τα σχετικά πορίσματα. 

Άρθρο 24 § 10 – Σύγκληση ΓΣ Κατόπιν Αιτήματος της Εξελεγκτικής Επιτροπής: Σε περίπτωση που 

η Εξελεγκτική Επιτροπή διαπιστώσει οικονομικές ατασθαλίες εκ μέρους του ΔΣ, μπορεί να ζητήσει 

εγγράφως από τον Πρόεδρο του ΔΣ τη σύγκληση έκτακτης ΓΣ σύμφωνα με το Καταστατικό προκειμένου 

να θέσει υπόψη της τα σχετικά πορίσματα.  Σε περίπτωση αδράνειας ή άρνησης σύγκλησης της ΓΣ, αυτή 

συγκαλείται κατόπιν απόφασης του καθ’ ύλην αρμόδιου Δικαστηρίου Αθηνών. 

Άρθρο 24 § 11 – Υπηρεσία Μελών Εξελεγκτικής Επιτροπής: Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής 

προσφέρουν τις υπηρεσίες τους χωρίς αντάλλαγμα, δεν μπορούν να είναι υπάλληλοι του Συλλόγου ούτε 

να συμβάλλονται με σύμβαση έργου ή εξαρτημένης εργασίας, ή μίσθωσης έργου με το Σύλλογο, ή να 

αμείβονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από το Σύλλογο. 
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Άρθρο 25 § 1 – Αρχαιρεσίες: Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη μελών ΔΣ και Εξελεγκτικής Επιτροπής 

διενεργούνται τακτικά κάθε δύο (2) έτη με τη λήξη της θητείας του ΔΣ και της Εξελεγκτικής Επιτροπής 

και, εκτάκτως, όποτε προβλέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού.   

Άρθρο 25 § 2 – Δικαίωμα Εκλέγειν & Εκλέγεσθαι των Μελών του Συλλόγου: Δικαίωμα εκλέγειν και 

εκλέγεσθαι έχουν όλα τα τακτικά μέλη του Συλλόγου που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις 

τους έναντι του Συλλόγου. 

Άρθρο 25 § 9 – Ταυτόχρονη Υποψηφιότητα: Δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη υποψηφιότητα για το 

ψηφοδέλτιο του ΔΣ και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

Άρθρο 25 § 11 – Ψήφος δι’ Αλληλογραφίας: Είναι δυνατόν με απόφασή του το ΔΣ να επιτρέψει την 

ψήφο δι’ αλληλογραφίας.  Η διάταξη αφορά και δικαιούμενα να ψηφίσουν μέλη του Συλλόγου που την 

ημέρα διεξαγωγής αρχαιρεσιών βρίσκονται στο εξωτερικό.   

Άρθρο 25 § 12 – Τρόπος Ψηφοφορίας: Η ψηφοφορία είναι μυστική και γίνεται με έντυπα ψηφοδέλτια 

και με σημείωση σταυρού στο αριστερό μέρος του ονόματος του υποψηφίου που επιλέγεται.   

Άρθρο 25 § 14 – Περίπτωση Ισοψηφίας: Σε περίπτωση ισοψηφίας, εκλέγεται αυτός που αναδεικνύεται 

με κλήρωση μεταξύ όσων ισοψήφησαν. 

Άρθρο 25 § 17 – Ενστάσεις Κατά της Διαδικασίας: Σε περίπτωση που υπάρξουν ενστάσεις κατά της 

διαδικασίας διεξαγωγής αρχαιρεσιών, αυτές υποβάλλονται εγγράφως αμέσως μετά τη λήξη της 

ψηφοφορίας.  Οι ενστάσεις εξετάζονται από την Εφορευτική Επιτροπή αμέσως μετά το πέρας της 

διαδικασίας ψηφοφορίας.  Αμέσως μετά την εκδίκαση των ενστάσεων, ανακοινώνεται το τελικό 

αποτέλεσμα της διεξαγωγής αρχαιρεσιών. 

 

Άρθρο 26 § 2 – Πράξεις των Οργάνων του Συλλόγου: Οι αποφάσεις των οργάνων του Συλλόγου είναι 

ισχυρές και δεσμεύουν το Σύλλογο, εφόσον ελήφθησαν εντός των ορίων αρμοδιότητάς τους και κατά τη 

διάρκεια της νόμιμης θητείας τους. 

Άρθρο 26 § 5 – Συμμετοχή του Συλλόγου σε Ευρύτερες Ενώσεις: Ο Σύλλογος δικαιούται να μετέχει σε 

ευρύτερες ενώσεις σωματείων ημεδαπών ή αλλοδαπών, κατόπιν απόφασης της ΓΣ.  

 

Άρθρο 28 § 1 - Διάλυση Συλλόγου: Ο Σύλλογος διαλύεται οποτεδήποτε, κατόπιν απόφασης της ΓΣ, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, του ΑΚ και του νόμου.   

Άρθρο 28 § 2 – Ποιος Προτείνει τη Διάλυση του Συλλόγου: Τη διάλυση του Συλλόγου έχει δικαίωμα 

να προτείνει στη ΓΣ και η Εξελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση σοβαρής διαχειριστικής ανωμαλίας. 

Άρθρο 28 § 3 – Πότε Διαλύεται ο Σύλλογος: Με απόφαση του καθ’ ύλην αρμόδιου Δικαστηρίου είναι 

δυνατόν να διαλυθεί ο Σύλλογος, κατόπιν αίτησης του ΔΣ, ή του ενός πέμπτου (1/5) τουλάχιστον των 

μελών του Συλλόγου, ή της εποπτεύουσας αρχής: α) εάν επειδή μειώθηκε ο αριθμός των μελών του ή από 

άλλα αίτια, είναι αδύνατον να αναδειχθεί διοίκηση ή γενικότερα να εξακολουθήσει να λειτουργεί ο 

Σύλλογος σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και του νόμου, β) εάν ο σκοπός του Συλλόγου 

εκπληρώθηκε ή εάν, λόγω μακροχρόνιας αδράνειας, συνάγεται ότι ο σκοπός έχει εγκαταλειφθεί και γ) εάν 

ο Σύλλογος επιδιώκει σκοπό διάφορο εκείνου που ορίζεται από το Καταστατικό ή ο σκοπός ή η λειτουργία 

του Συλλόγου έχουν καταστεί παράνομοι, ανήθικοι ή αντίθετοι προς τη δημόσια τάξη.   

Άρθρο 28 § 4 – Αυτοδίκαιη Διάλυση: Ο Σύλλογος διαλύεται αυτοδικαίως σε περίπτωση που τα 

εναπομείναντα μέλη του Συλλόγου είναι λιγότερα από δέκα (10). 

Άρθρο 28 § 5 – Τύχη Περιουσίας του Συλλόγου Μετά τη διάλυσή του: Κατά τη διάλυση του Συλλόγου 

η περιουσία του διατίθεται σύμφωνα με το περιεχόμενο της σχετικής προς τούτο απόφασης της ΓΣ, σε 

καμία, όμως, περίπτωση, δεν διανέμεται στα μέλη του Συλλόγου. 
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Άρθρο 29 § 1 – Τελικές Διατάξεις: Το Καταστατικό αναγιγνώσκεται και ψηφίζεται κατ' άρθρο και στο 

σύνολό του και, τελικώς, εγκρίνεται ως έχει από τα ιδρυτικά μέλη κατά την ημέρα υπογραφής του.  Η ισχύς 

του Καταστατικού αρχίζει από την καταχώρισή του στα δημόσια βιβλία σωματείων του καθ’ ύλην 

αρμόδιου Δικαστηρίου Αθηνών.   

Άρθρο 29 § 2 – Ορισμός Μελών Προσωρινού ΔΣ: Τα ιδρυτικά μέλη ορίζουν δια του Καταστατικού ως 

τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του προσωρινού ΔΣ του Συλλόγου τους στην οικεία διάταξη 

αναφερόμενους και δίδουν σε αυτούς ρητή εντολή και πληρεξουσιότητα, όπως προβούν, είτε ομαδικά είτε 

μεμονωμένα, σε κάθε νόμιμη ενέργεια έναντι οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής προκειμένου να 

ολοκληρωθούν οι διαδικασίες σύστασης του Συλλόγου και οποιαδήποτε θέματα αρχικής οργάνωσης και 

έναρξης λειτουργίας αυτού. 

Άρθρο 29 § 3 – Συγκρότηση ΔΣ σε Σώμα: Εντός ενός (1) μηνός από την καταχώρηση του Καταστατικού 

στα δημόσια βιβλία σωματείων του καθ’ ύλην αρμόδιου Δικαστηρίου Αθηνών, το προσωρινό ΔΣ 

υποχρεούται να συγκροτηθεί σε σώμα και να εκλέξει μεταξύ των μελών του: α) Πρόεδρο, β) Αντιπρόεδρο, 

γ) Γενικό Γραμματέα, δ) Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, ε) Ταμία, και στ) δύο Τακτικά Μέλη. 

Άρθρο 29 § 4 – Σύγκληση Πρώτης Γενικής Συνέλευσης: Εντός τριών (3) μηνών από την καταχώρηση 

του Καταστατικού στα δημόσια βιβλία σωματείων του καθ’ ύλην αρμόδιου Δικαστηρίου Αθηνών, το 

προσωρινό ΔΣ υποχρεούται να συγκαλέσει ΓΣ των μελών του Συλλόγου προκειμένου να εκλεγεί αιρετό 

ΔΣ και Εξελεγκτική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού. 

 

____________________________________ 

 

 

 


