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Άρθρο 1
EΠΩNYMIA - E∆PA
Συνιστάται Σωµατείο µε την επωνυµία “ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΣΥΝ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ” (εφεξής και «το Σωµατείο» ή/και «ο Σύνδεσµος»), για τις σχέσεις δε αυτού µε
την αλλοδαπή η επωνυµία του µπορεί να χρησιµοποιείται στην αγγλική γλώσσα και θα είναι
«HELLENIC COACHING ASSOCIATION» (HCA).
Έδρα του Σωµατείου ορίζεται o ∆ηµος Αθηναίων..
Άρθρο 2
ΣKOΠOΣ - MEΣA
1. Ο Σύνδεσµος λειτουργεί µε βάση τον εθελοντισµό και την αλληλεγγύη µε σκοπό την
ανάπτυξη της Συνδηµιουργικής Υποστήριξης σε κοινωνικό, πολιτιστικό, επαγγελµατικό, και
οικονοµικό επίπεδο.
Η Συνδηµιουργική Υποστήριξη ορίζεται ευρέως ως " Η µε
επαγγελµατικές τεχνικές και κανόνες δεοντολογίας Συνεργασία ανάµεσα στον Υποστηρικτή
και τον Υποστηριζόµενο, µε τη µορφή δηµιουργικής διεργασίας , που έχει ως αποτέλεσµα
την ανάληψη δράσης εκ µέρους του Υποστηριζοµένου για την επίτευξη των στόχων του".
2. Συγκεκριµένα, ο Σύνδεσµος έχει ως σκοπό, µεταξύ άλλων, τα εξής:
(α) να φέρει σε επαφή τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, την Πολιτεία και κάθε
ενδιαφερόµενο µε τη Συνδηµιουργική Υποστήριξη και να τους επιτρέψει να την
κατανοήσουν και να την αποδεχθούν ως ένα δηµιουργικό και παραγωγικό τρόπο για
την προσωπική, επαγγελµατική, εταιρική ανάπτυξη και εξέλιξη,
(β) να δηµιουργήσει ένα ευνοϊκό κλίµα για τη Συνδηµιουργική Υποστήριξη αποτελώντας
ένα χώρο ανταλλαγής ιδεών για Υποστηρικτές & πελάτες και όσους ενδιαφέρονται για
την προώθηση του θεσµού της Συνδηµιουργικής Υποστήριξης, ώστε να επωφελούνται
αµοιβαία από την εµπειρία ο ένας του άλλου,
(γ) να σφυρηλατήσει δεσµούς µεταξύ εκείνων που ενδιαφέρονται για το θεσµό της
Συνδηµιουργικής Υποστήριξης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αλλά και εκείνων που
προωθούν ιδέες και θεσµούς που σχετίζονται µε συναφείς ή παρόµοιους θεσµούς και
να τους παροτρύνει σε δράσεις µε σκοπό την προώθησή του,
(δ) να προάγει θεσµούς και πρακτικές που θα βοηθήσουν γενικότερα την έρευνα και
την ανάπτυξη συνθηκών διαλόγου για τη Συνδηµιουργική Υποστήριξη στην ελληνική
κοινωνία,
(ε) να προωθήσει την εκπαίδευση ή/και να εκπαιδεύει τους εµπλεκόµενους και εν γένει
κάθε ενδιαφερόµενο, την επιχειρηµατική και επαγγελµατική κοινότητα στην
Συνδηµιουργική Υποστήριξη,
(στ) να εκτελεί έρευνες και να µελετά τις επιστηµονικές, νοµοθετικές και νοµολογιακές
εξελίξεις στην Eλλάδα και στην αλλοδαπή και ιδίως την ανάπτυξη της Συνδηµιουργικής
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Υποστήριξης στο εξωτερικό, έτσι ώστε να αντλήσει συµπεράσµατα για την Ελληνική
πραγµατικότητα, καταθέτοντας ιδέες και προτάσεις επ’ αυτού,
(ζ) να αναλαµβάνει και να υλοποιεί ελληνικά και ευρωπαϊκά προγράµµατα που
αφορούν τη Συνδηµιουργική Υποστήριξη,
(η) να αναπτύξει και να προωθήσει ένα Κώδικα ∆εοντολογίας για τα Μέλη του και µία
διεθνώς αναγνωρίσιµη διαδικασία πιστοποίησης για τους επαγγελµατίες του
Συνδηµιουργική Υποστήριξη,
(θ) να υποστηρίζει τα συµφέροντα των Μελών του.
3.
M έ σ α. Tους σκοπούς, οι οποίοι αναφέρονται στις δύο προηγούµενες
παραγράφους, ο Σύνδεσµος επιδιώκει µε κάθε νόµιµο µέσο, που θα κριθεί πρόσφορο
από τα όργανα διοίκησης του Συνδέσµου,
Στα µέσα αυτά περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
(α) η διενέργεια πρωτότυπων εκδόσεων πάσης φύσεως εντύπων (ηλεκτρονικών «εντύπων»,
βιβλίων, φυλλαδίων, περιοδικών, εφηµερίδων, ηµερολογίων, καρτών), η επιµέλεια της
εκτύπωσης και κυκλοφορίας αυτών, πώληση ή / και δωρεάν παραχώρησή τους.
(β) η διοργάνωση και συνδιοργάνωση σεµιναρίων ή εκδηλώσεων εκπαιδευτικού χαρακτήρα
µε θέµα το Συνδηµιουργική Υποστήριξη και συναφείς τεχνικές και θέµατα.
(γ) η οργάνωση συνεδρίων, περιοδειών και αποστολών εκπροσώπων του Συνδέσµου στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό.
(δ) η συγκέντρωση των γνωµών και απόψεων των µελών της, η επεξεργασία τους και η
προβολή τους δια του τύπου και των ΜΜΕ και η συζήτησή τους σε Γενικές Συνελεύσεις,
Σεµινάρια και Συνέδρια.
(ε) η οργάνωση εκπαιδευτικών εκδροµών, αθλητικών εκδηλώσεων, χοροεσπερίδων και η
πραγµατοποίηση εκδηλώσεων µε επιστηµονικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και φιλανθρωπικό
περιεχόµενο, µε σκοπό αφενός µεν την επιµόρφωση και ψυχαγωγία των µελών της και την
ανάπτυξη δεσµών µεταξύ αυτών, αφετέρου δε την προβολή και στήριξη των σκοπών της.
(ζ) η ενηµέρωση της κοινής γνώµης στην Ελλάδα και των οργάνων της Πολιτείας για το
ρόλο και την κοινωνική αποστολή των εκπαιδευµένων και διαπιστευµένων Υποστηρικτών,
µε διαλέξεις, δηµοσιεύµατα σε εφηµερίδες και περιοδικά, µε συνέδρια, δηµόσιες
συζητήσεις, µε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκποµπές, µε βιβλία, φυλλάδια και εγκυκλίους
και µε άλλα πρόσφορα µέσα.
(η) η ανάπτυξη και υλοποίηση διακρατικών προγραµµάτων µε οργανώσεις και φορείς
άλλων χωρών.
(θ) η συνεργασία µε Σωµατεία, που επιδιώκουν συναφείς σκοπούς και ιδιωτικές οργανώσεις
(Συλλόγους, Συνδέσµους, Ενώσεις, Επιτροπές κ.λ.π..) στην Ελλάδα και το εξωτερικό για την
προώθηση θεµάτων κοινού ενδιαφέροντος, καθώς και την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας
µε ∆ηµόσιους Φορείς.
(ι) η εγγραφή του Συνδέσµου ως µέλους σε εκπαιδευτικές και επιστηµονικές οργανώσεις
της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Άρθρο 3
1. Σ φ ρ α γ ί δ α.
Ο Σύνδεσµος έχει σφραγίδα, στην οποία αναγράφεται κυκλικά η
επωνυµία του Συνδέσµου και στο µέσον “’Ετος Ίδρυσης 2010”.
2. E µ β λ η µ α. Ο Σύνδεσµος δύναται να έχει
έµβληµα, το οποίο ορίζεται από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συνδέσµου.
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K E Φ A Λ A I O B'
M E Λ H T ΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ
Άρθρο 4
Τα µέλη του Συνδέσµουδιακρίνονται σε Ιδρυτικά, τακτικά, µη τακτικά και επίτιµα.
1. Ιδρυτικά µέλη είναι όσα υπογράφουν το παρόν καταστατικό, έχουν αποδεδειγµένα
ασχοληθεί µε τo Συνδηµιουργική Υποστήριξη από την αρχή της ανάπτυξης του θεσµού
στην Ελλάδα και έχουν εκπαιδευθεί ως («Υποστηρικτές» - «Coaches»), πρόκειται δε να
συνεχίσουν να εργάζονται για την περαιτέρω προώθηση του θεσµού στην Ελληνική
κοινωνία.
2. Τακτικά µέλη µπορεί να γίνουν όσοι έχουν συµπληρώσει τo δέκατο όγδοο (18ο) έτος
της ηλικίας τους, µετά από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, εφόσον έχουν
εκπαιδευθεί και πιστοποιηθεί ως Συνδηµιουργικοί Υποστηρικτές από αρµόδιο Φορέα
Εκπαίδευσης είτε στην Ελλάδα είτε εκτός Ελλάδος, µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι
αποδέχονται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του Καταστατικού του Συνδέσµου, του
Κώδικα ∆εοντολογίας και τις νόµιµες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
3. Μη τακτικά Μέλη είναι εκείνα τα µέλη που είτε ενδιαφέρονται γενικά για το
Συνδηµιουργική Υποστήριξη είτε εκπαιδεύονται ως Συνδηµιουργικοί Υποστηρικτές αλλά
δεν έχουν λάβει ολοκληρώσει την εκπαίδευση του Συνδηµιουργικού Υποστηρικτή
(Coach). Τα µέλη αυτά γίνονται τακτικά µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
εφόσον ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις των
παραγράφων 1 και 7 του παρόντος άρθρου.
4. Εταιρικά Μέλη είναι εταιρείες οι οποίες έχουν ενδιαφέρον για το θεσµό του
Συνδηµιουργική Υποστήριξη, είτε σαν Πάροχοι είτε σαν Αποδέκτες αυτού.
5. Επίτιµα µέλη µπορούν να ανακηρυχθούν όσα πρόσωπα έχουν προσφέρει εξαιρετικές
υπηρεσίες στον Σύνδεσµο ή την κοινωνία και την επιστήµη αναφορικά µε το θεσµό της
Συνδηµιουργικής Υποστήριξης (Coaching). Η ανάδειξη των επιτίµων µελών προτείνεται
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συνδέσµου ή το ένα πέµπτο (1/5) τουλάχιστον των
τακτικών µελών και αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση.
6. Τα τακτικά Μέλη δικαιούνται να εκλεγούν ή να εκλέγονται ως µέλη των αιρετών
οργάνων του Συνδέσµου µετά από τη συµπλήρωση δύο (2) ετών από την εγγραφή τους
στα Μητρώα του Συνδέσµου.
Τόσο τα Μη Τακτικά όσο και τα Εταιρικά και τα Επίτιµα µέλη δεν δικαιούνται να
εκλεγούν ή να εκλέγονται ως µέλη των αιρετών οργάνων του Συνδέσµου. Παρίστανται
στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης και δικαιούνται (αλλά και ενθαρρύνονται) να
διατυπώνουν απόψεις και κρίσεις, δεν έχουν όµως δικαίωµα ψήφου.
7. Τα µέλη του Συνδέσµου πρέπει να έχουν ικανότητα για δικαιοπραξία.
8. Η ιδιότητα µέλους είναι προσωποπαγής και αποκτάται από την ηµέρα της εγγραφής
στα Μητρώα του Συνδέσµου, παύει δε να υφίσταται µε το θάνατο του Μέλους ή την
απώλεια της ιδιότητάς του µε κάποιον από τους τρόπους που ρητά προβλέπονται µε το
παρόν.
9. Κάθε εγγραφή αποφασίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συνδέσµου µετά από
έγγραφη αίτηση του ενδιαφερόµενου, στην οποία ο ενδιαφερόµενος δηλώνει : α) τα
στοιχεία της ταυτότητας του και τα στοιχεία επικοινωνίας µαζί του και β) ότι
αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του Καταστατικού του Συνδέσµου [και του
Κώδικα ∆εοντολογίας]. Ταυτόχρονα µε την υποβολή της αίτησης, ο ενδιαφερόµενος
καταβάλλει και το τέλος εγγραφής
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Άρθρο 5
∆IKAIΩ
IKAIΩMATA KAI YΠOXPEΩΣ
OXPEΩΣEI
ΩΣEIΣ
EIΣ MEΛΩ
MEΛΩN
ΛΩN
1. ∆ ι κ α ι ώ µ α τ α M ε λ ώ ν - I σ ο τ ι µ ί α. Tα Mέλη του Συνδέσµου έχουν ίσα
δικαιώµατα, όταν έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές υποχρεώσεις τους προς τον Σύνδεσµο.
Μετέχουν των συγκεντρώσεων και των λοιπών εκδηλώσεων του Συνδέσµου, στις οποίες πρέπει
να καλούνται αρµοδίως και γενικά απολαύουν όλων των ωφεληµάτων από την δράση του
Συνδέσµου. Tα ιδρυτικά και τακτικά Mέλη, που έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους
προς τον Σύνδεσµο, συγκροτούν την Γενική Συνέλευση του Συνδέσµου, όπως ειδικότερα
ορίζεται στο άρθρο 17 τού Kαταστατικού, δικαιούνται να εκλέγουν τα µέλη των αιρετών
οργάνων του Συνδέσµου, αλλά και να εκλέγονται ως Μέλη αυτών. Tα λοιπά Mέλη, δικαιούνται
να µετέχουν των συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και να λαµβάνουν µέρος στις
συζητήσεις, που διεξάγονται σε αυτές, δεν έχουν, όµως, δικαίωµα ψήφου.
2. Y π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς Μ ε λ ώ ν: Tα Mέλη
έχουν
την υποχρέωση : α) να
καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την πραγµάτωση των σκοπών του Συνδέσµου και
να συµµορφώνονται προς τις διατάξεις του Kαταστατικού της και προς τις αποφάσεις του
∆ιοικητικού Συµβουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής και των Γενικών Συνελεύσεων των Μελών
της, β) να καταβάλλουν εντός του µηνός Iανουαρίου κάθε ηµερολογιακού έτους τις
προβλεπόµενες από το άρθρο 21 του παρόντος Kαταστατικού συνδροµές και να εκπληρώνουν
τις λοιπές οικονοµικές υποχρεώσεις τους από τον χρόνο της εγγραφής τους ως Mελών.
3. Kάθε Mέλος δικαιούται να αποχωρήσει από τον Σύνδεσµο οποτεδήποτε.
4. Mέλη, που καθυστερούν την καταβολή στο Tαµείο της Ένωσης της συνδροµής,
που κάθε φορά ορίζεται, σύµφωνα µε το άρθρο 20 του παρόντος Καταστατικού, καθώς και
τις λοιπές οικονοµικές υποχρεώσεις τους προς τον Σύνδεσµο, δεν έχουν το δικαίωµα να
συµµετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις των Μελών αυτής, ούτε να εξυπηρετούνται από τις
υπηρεσίες της µέσα στα πλαίσια των υπό του άρθρου 2 του παρόντος καθοριζοµένων σκοπών
του Συνδέσµου, ούτε να απολαµβάνουν των υπό του παρόντος άρθρου 5 οριζοµένων
δικαιωµάτων.
Άρθρο 6
∆IAΓ
IAΓPAΦ
PAΦH KAI EΠANEΓΓ
ANEΓΓPA
ΓΓPAΦ
PAΦH MEΛΩ
MEΛΩN
ΛΩN
1. ∆ ι α γ ρ α φ ή. Mε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, είναι δυνατό να
διαγράφεται οποιοδήποτε Μέλος του Συνδέσµου :
α) προσωρινά µεν, όταν αρνείται ή καθυστερεί την εµπρόθεσµη εκπλήρωση των οικονοµικών
και λοιπών υποχρεώσεών του προς την Ένωση,
β) οριστικά δε :
i. όταν δεν συµµορφώνεται προς τις αποφάσεις των οργάνων ∆ιοίκησης της
Ένωσης,
σχετικά µε την δράση, που πρέπει να αναπτύσσουν και µε τα µέσα, που πρέπει να
χρησιµοποιούν για την εµβάθυνση, την προστασία, την διαφύλαξη, την προαγωγή , την διάδοση
και την κατοχύρωση των ηθικών αξιών και των επιδιώξεων, στόχων, σκοπών και συµφερόντων
του Συνδέσµου και
ii) που έχει αποδεδειγµένα επιδείξει συµπεριφορά, η οποία είτε έρχεται σε αντίθεση µε τις
αρχές και τα συµφέροντα του Συνδέσµου, τον Κώδικα ∆εοντολογίας αλλά και τις αρχές που
διέπουν το θεσµό του Συνδηµιουργική Υποστήριξη, είτε δεν συνάδει µε το κοινωνικό ρόλο του
λειτουργήµατος του Coach.
Κατά τη συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, κατά την οποία λαµβάνεται η ως άνω
απόφαση περί διαγραφής, καλείται υποχρεωτικά και το ενδιαφερόµενο Μέλος, το οποίο
δικαιούται να εκθέσει –πριν από τη λήψη της απόφασης- τις απόψεις του και τα τυχόν
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επιχειρήµατά του προς απόκρουση όσων του καταλογίζονται και, σε περίπτωση άρνησης ή
καθυστέρησης στην εκπλήρωση των οικονοµικών υποχρεώσεών του προς τον Σύνδεσµο, τους
λόγους αυτής.
2. E π α ν ε γ γ ρ α φ ή.
α) Tα Mέλη, που έχουν διαγραφεί προσωρινά, επανεγγράφονται αµέσως µετά την πλήρη
και ολοσχερή εκπλήρωση των οικονοµικών ή άλλων υποχρεώσεών τους προς τον Σύνδεσµο,
που είχαν παραλείψει ή καθυστερήσει να εκπληρώσουν.
Tα Mέλη, που έχουν διαγραφεί προσωρινά για άρνηση ή καθυστέρηση εκπλήρωσης των
οικονοµικών υποχρεώσεών τους προς τον Σύνδεσµο επανεγγράφονται, έπειτα από την υποβολή
σχετικής γραπτής αίτησής τους και έπειτα από την πλήρη και ολοσχερή καταβολή όλων των
οφειλοµένων ποσών, καθώς και της προσαύξησης, που ορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
και δεν δύναται να υπερβαίνει το ήµισυ της συνολικής οφειλής τους.
β) Tα Mέλη, που έχουν οριστικά διαγραφεί είναι δυνατόν να επανεγγράφονται, έπειτα
από γραπτή αίτησή τους προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και εφόσον υπάρχει θετική εισήγηση
αυτού, µε απόφαση της αµέσως επόµενης Γενικής Συνελεύσεως από την ανακοίνωση της
οριστικής διαγραφής τους.

KEΦ
KEΦAΛAIO Γ’
O P Γ A N A Τ ΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ
Άρθρο 7
Τα όργανα του Συνδέσµου είναι:
Α. Η Γενική Συνέλευση των Μελών του
του
Β. Τα όργανα διοίκησης του Συνδέσµου,
Συνδέσµου, δηλαδή το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
Συµβούλιο. H συµµετοχή στις
συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης, του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και γενικώς των οργάνων
του Συνδέσµου δεν δηµιουργούν δικαίωµα για την είσπραξη οποιασδήποτε αµοιβής ή άλλης
αποζηµίωσης.
Άρθρο 8
Η ΓENIKH ΣYNEΛEYΣH
1. Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η. H Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο
του
Συνδέσµου και αποφασίζει γιά κάθε υπόθεσή της, που δεν υπάγεται ρητά από το Νόµο ή µε το
παρόν Καταστατικό στην αρµοδιότητα άλλου οργάνου αυτής. Oι αποφάσεις της Γενικής
Συνέλευσης, που λαµβάνονται σύµφωνα µε το Νόµο, δεσµεύουν όλα τα Mέλη του Συνδέσµου,
έστω και αν αυτά απουσιάζουν ή αν (τα τακτικά από αυτά, που έχουν δικαίωµα ψήφου)
διαφώνησαν κατά τη λήψη της απόφασης.
2. Σ υ γ κ ρ ό τ η σ η. H Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από όλα τα ιδρυτικά Μέλη και τα
τακτικά Μέλη του Συνδέσµου. Τα µη Τακτικά Μέλη, τα Εταιρικά και τα επίτιµα Μέλη
δικαιούνται να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις µόνον αυτοπροσώπως και χωρίς δικαίωµα
ψήφου. Τα ιδρυτικά και τακτικά Μέλη δύνανται να εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση
µόνο από άλλο ιδρυτικό ή τακτικό Μέλος, βάσει γραπτής εξουσιοδότησης, αντίγραφο της
οποίας αποστέλλεται από το εκπροσωπούµενο τακτικό Μέλος προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµέρα κατά την οποία συνέρχεται η Γενική
Συνέλευση, το δε πρωτότυπο αυτής της εξουσιοδότησης κατατίθεται στον Πρόεδρο της Γενικής
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Συνέλευσης από το τακτικό Μέλος που εκπροσωπεί άλλο τακτικό Μέλος, το οποίο απουσιάζει.
Κάθε τακτικό Μέλος δύναται να εκπροσωπεί µόνο µέχρι δυο (2) άλλα τακτικά Μέλη µόνο.
3. Α ρ µ ο δ ι ό τ η τ ε ς. H Γενική Συνέλευση έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων
της ∆ιοίκησης και έχει το δικαίωµα να ανακαλεί ή να παύει οποτεδήποτε τα Μέλη αυτών.
Ειδικότερα, στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως ανήκει:
α) η εκλογή των τακτικών και των αναπληρωµατικών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καθώς
και των Eλεγκτών,
β) η έγκριση της Έκθεσης Πεπραγµένων και του Aπολογισµού εσόδων και εξόδων του
∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά το αµέσως προηγούµενο λήξαν έτος, καθώς και της ετήσιας
Eκθέσεως των Eλεγκτών,
γ) η έγκριση του Προϋπολογισµού εσόδων και εξόδων του Συνδέσµου για το τρέχον έτος
δ) η ανάκληση των Mελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
ε) η απονοµή του τίτλου του Eπιτίµου Προέδρου του Ένωσης,
στ)
στ) η τροποποίηση οποιασδήποτε διάταξης του Kαταστατικού του Συνδέσµου και
ζ) η λήψη απόφασης περί διάλυσης του Συνδέσµου και θέσης αυτής υπο εκκαθάριση, καθώς
και για την τύχη της καθαρής περιουσίας της µετά το τέλος της διαδικασίας της εκκαθάρισης,
σύµφωνα µε το άρθρο 18 του παρόντος.
4. Η Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α τ η ς Σ υ ν έ λ ε υ σ η ς
α. Σ ύ γ κ λ η σ η. H Γενική Συνέλευση των Mελών της Ένωσης συγκαλείται από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο: α) τακτικά µία φορά το χρόνο και µέχρι το τέλος του µηνός Aπριλίου για
να ακούσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, που είναι υποχρεωµένο να εκθέσει τα κατά τη διάρκεια
του χρόνου που έληξε, πεπραγµένα του και να υποβάλει προς έγκριση τον Aπολογισµό του
έτους που έληξε και τον Προϋπολογισµό του τρέχοντος έτους και β) έκτακτα, όσες φορές το
κρίνει σκόπιµο το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή ζητηθεί τούτο από το ένα δέκατο, ή τουλάχιστον
πέντε, από τα ιδρυτικά και τακτικά Mέλη του Συνδέσµου, που έχουν εµπρόθεσµα εκπληρώσει
τις οικονοµικές και λοιπές υποχρεώσεις τους προς τον Σύνδεσµο, µε έγγραφη αίτησή τους προς
τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, στην οποία (αίτηση) πρέπει να αναγράφονται και τα
προτεινόµενα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
β. Π ρ ό σ κ λ η σ η. Tα Mέλη προσκαλούνται στις Τακτικές και Έκτακτες
Γενικές
Συνελεύσεις µε έγγραφη πρόσκληση, που αποστέλλεται σ’ αυτά ταχυδροµικά ή ηλεκτρονικά ή
µε τηλεοµοιοτυπία δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Στις
προσκλήσεις πρέπει να καθορίζεται µε σαφήνεια : α) ο τόπος, η ηµέρα και η ώρα της Γενικής
Συνέλευσης, β) τα θέµατα που θα συζητηθούν, γ) αν η Γενική Συνέλευση, που καλείται, είναι
πρώτη, δεύτερη ή τρίτη, καθώς και το ποσοστό τού συνολικού αριθµού των ιδρυτικών και
τακτικών Mελών, που απαιτείται για να υπάρχει απαρτία, όπως ορίζεται κατωτέρω .
γ. H µ ε ρ η σ ί α ∆ ι ά τ α ξ η. H ηµερησία διάταξη της Γενικής Συνέλευσης καταρτίζεται
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Στην περίπτωση σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης µετά
από αίτηση ενός δεκάτου (1/10) των ιδρυτικών και τακτικών Μελών ή τουλάχιστον πέντε (5)
εξ’ αυτών, η ηµερήσια διάταξη δεν είναι δυνατό να περιλαµβάνει άλλα θέµατα εκτός από
εκείνα, που αναγράφονται στην σχετική αίτηση των τακτικών Μελών, που την υπέβαλαν προς
τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συνδέσµου. Καµία Γενική Συνέλευση δεν
δικαιούται να αποφασίζει έγκυρα επί θεµάτων, που δεν περιλαµβάνονται στην ηµερήσια
διάταξή της.
δ.
A π α ρ τ ί α. α) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή
εκπροσωπούνται σε αυτήν ιδρυτικά και τακτικά Μέλη µε δικαίωµα ψήφου, ο αριθµός των
οποίων είναι ίσος τουλάχιστον προς το ένα τρίτο (1/ 3) του συνολικού αριθµού των ιδρυτικών
και τακτικών Mελών, που έχουν δικαίωµα ψήφου (δηλαδή όσα εκ των τακτικών έχουν
συµπληρώσει διετία από την εγγραφή τους στα Μητρώα του Συνδέσµου). β) Aν δεν επιτευχθεί
απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης , καλείται νέα Γενική Συνέλευση,
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µε τα ίδια θέµατα ηµερήσιας διάταξης, µέσα σε προθεσµία δέκα πέντε (15) ηµερών, µε
έγγραφη πρόσκληση που αποστέλλεται πέντε (5), τουλάχιστον, ηµέρες πριν από αυτή τη Γενική
Συνέλευση. Η δεύτερη αυτή Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εάν παρίστανται η
εκπροσωπούνται σε αυτήν ιδρυτικά και τακτικά Μέλη µε δικαίωµα ψήφου, ο αριθµός των
οποίων είναι ίσος τουλάχιστον προς το ένα τέταρτο (1/4) του συνολικού αριθµού των τακτικών
µε δικαίωµα ψήφου Mελών., γ) Η τρίτη Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και δικαιούται
να προβεί στην συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης οποιοσδήποτε και αν είναι ο
αριθµός των παρισταµένων και εκπροσωπουµένων ιδρυτικών και τακτικών µε δικαίωµα ψήφου
Μελών. δ) Eξαιρετικά, για την λήψη απόφασης περί τροποποίησης οποιασδήποτε διάταξης του
Καταστατικού του Συνδέσµου, περί αποδοχής κληροδοσιών και δωρεών υπό τρόπο ή περί
διάλυσης του Συνδέσµου και θέσης του υπο εκκαθάριση απαιτείται να παρίστανται η να
εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση ιδρυτικά και τακτικά µε δικαίωµα ψήφου Μέλη ίσα
τουλάχιστον προς το ήµισυ πλέον ενός του συνόλου των τακτικών µε δικαίωµα ψήφου Μελών
του Συνδέσµου.
ε. Π λ ε ι ο ψ η φ ί α. α) Oι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαµβάνονται µε απόλυτη
πλειοψηφία των ιδρυτικών και τακτικών µε δικαίωµα ψήφου Mελών (δηλαδή, κατά τα
προαναφερθέντα έχουν συµπληρώσει διετία από την εγγραφή τους), που παρίστανται ή
εκπροσωπούνται σε αυτήν. β) H απόφαση σχετικά µε την τροποποίηση οποιασδήποτε διάταξης
του Καταστατικού του Συνδέσµου (περί αποδοχής κληροδοσιών και δωρεών υπο τρόπο),
καθώς και η απόφαση περί διάλυσης του Συνδέσµου και θέσης της υπο εκκαθάριση
λαµβάνονται µε πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρισταµένων και
εκπροσωπουµένων ιδρυτικών και τακτικών µε δικαίωµα ψήφου Μελών.
στ.
στ. ∆ ι α δ ι κ α σ ί α. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Συνδέσµου ή, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατός του, ο Α’ Αντιπρόεδρος
αυτού ή, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος και του Α’ Αντιπροέδρου ο Β’ Αντιπρόεδρος του
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συνδέσµου. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει την
έναρξη των εργασιών της αφού διαπιστωθεί από εκείνον ότι τηρήθηκαν οι νόµιµες
διατυπώσεις για την σύγκλησή της και ότι αυτή συγκεντρώνει την απαιτούµενη απαρτία.
Eυθύς µόλις αρχίσουν οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, ο Πρόεδρος καλεί τα παριστάµενα
και εκπροσωπούµενα ιδρυτικά Μέλη καθώς και τακτικά µε δικαίωµα ψήφου Μέλη να εκλέξουν
µε ανάταση της χειρός, ένα Γραµµατέα της Γενικής Συνέλευσης και τρεις Eφόρους, που θα
συγκροτήσουν την Eφορευτική Eπιτροπή. Ο Γραµµατέας της Γενικής Συνέλευσης µπορεί να
εκλεγεί και ως Μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής.. Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής
εκλέγεται από τα Μέλη της ένα από αυτά.
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διευθύνει τις συζητήσεις, θέτει τα θέµατα σε ψηφοφορία
και, όταν εξαντληθούν αυτά, κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της.
Oι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι έγκυρες εφόσον λαµβάνονται µε ψηφοφορία, η
οποία γίνεται µε ανάταση της χειρός ή µε ονοµαστική κλήση, ουδέποτε όµως διά βοής.
Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αναφέρεται σε εκλογή µελών συλλογικών οργάνων του
Συνδέσµου, σε θέµατα εµπιστοσύνης προς τα διοικητικά όργανα αυτής, σε έγκριση της
Έκθεσης Πεπραγµένων και του απολογισµού του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, σε οριστική διαγραφή
Μέλους του Συνδέσµου και, γενικά, σε θέµατα προσωπικού χαρακτήρα, λαµβάνεται
υποχρεωτικά µε µυστική ψηφοφορία, η οποία διενεργείται µε ψηφοδέλτια, άλλως η σχετική
απόφαση είναι άκυρη.
θ. A ν α κ ή ρ υ ξ η υ π ο ψ η φ ί ω ν - E φ ο ρ ε υ τ ι κ ή E π ι τ ρ ο π ή: Όσα τακτικά Μέλη
επιθυµούν να εκλεγούν Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, πρέπει να υποβάλλουν µέχρι το
µεσηµέρι της δεύτερης ηµέρας πριν από τη Γενική Συνέλευση, σχετική γραπτή αίτηση προς το
υπάρχον ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο και τους ανακηρύσσει υποψηφίους.
H Eφορευτική Eπιτροπή µεριµνά για την τήρηση της τάξης, εποπτεύει τη διαδικασία έτσι
ώστε οι αρχαιρεσίες ή οι εκλογές να διενεργούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου και
του παρόντος Καταστατικού, µε βάση το Mητρώο των τακτικών Mελών, που έχουν δικαίωµα
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ψήφου και αποφαίνεται προσωρινά γιά κάθε αµφισβήτηση, που προκύπτει ή για κάθε ένσταση
που υποβάλλεται. Για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών ή εκλογών και του αποτελέσµατος αυτών,
η Eφορευτική Eπιτροπή συντάσσει Πρακτικό, στο οποίο αναφέρεται ο αριθµός των τακτικών
Mελών, που παρίσταντο η εκπροσωπούντο και εκείνων που εψήφισαν. Tο Πρακτικό αυτό, αφού
υπογραφεί από όλα τα Mέλη της Eφορευτικής Eπιτροπής, παραδίδεται από τον Πρόεδρο αυτής
στον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συνδέσµου. Aντίγραφο του Πρακτικού της
Eφορευτικής Eπιτροπής χορηγείται υποχρεωτικά από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σε όποιο τακτικό
Mέλος το ζητήσει, εντός τριών ηµερών από την υποβολή σχετικής για το σκοπό αυτό γραπτής
αιτήσεώς του.
η. A κ υ ρ ό τ η τ α α π ο φ ά σ ε ω ν. α) Aπόφαση Γενικής Συνέλευσης
που
λαµβάνεται µε µυστική ψηφοφορία κηρύσσεται άκυρη από το αρµόδιο ∆ικαστήριο, όπως
ορίζεται στο επόµενο εδάφιο τής παρούσης παραγράφου, αν συµµετείχαν στην ψηφοφορία
πρόσωπα, που δεν είναι τακτικά Mέλη του Συνδέσµου, β) Aπόφαση της Γενικής Συνέλευσης,
που αντίκειται στο Νόµο ή στο Kαταστατικό του Συνδέσµου κηρύσσεται άκυρη από το Αρµόδιο
∆ικαστήριο, έπειτα από αίτηση τακτικών Mελών, που αποτελούν το ένα δέκατο (1/10) των
ιδρυτικών καθώς και των µε δικαίωµα ψήφου τακτικών Μελών ή τουλάχιστον πέντε (5)
τακτικών µε δικαίωµα ψήφου Μελών.. H αίτηση υποβάλλεται, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία
τριάντα (30) ηµερών από τη λήξη της Γενικής Συνέλευσης, στο Μονοµελές Πρωτοδικείο στην
περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η έδρα του Συνδέσµου. Κατά της απόφασης του
Μονοµελούς Πρωτοδικείου µπορεί να ασκήσουν έφεση οι αρχικώς αιτούντες ή το Σωµατείο,
µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την επίδοση σε αυτούς της πρωτόδικης απόφασης.
ζ. Π ρ α κ τ ι κ ά. Tα Πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης
καταχωρίζονται, µε µηχανογραφικά, αν είναι δυνατό, µέσα, στο τηρούµενο για το σκοπό αυτό
Bιβλίο, που έχει αριθµηθεί και έχει νόµιµα θεωρηθεί πριν από τη χρήση του από τον Πρόεδρο
τού ∆ιοικητικού Συµβουλίου και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γραµµατέα της Γενικής
Συνέλευσης.
Άρθρο 9
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΟΡΓΑΝΑ
1. ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
Συµβούλιο. Το συλλογικό Εκτελεστικό Όργανο του Συνδέσµου είναι το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο. Αποτελείται από πέντε (5) τακτικά µέλη και δύο (2) αναπληρωµατικά Μέλη, τα
οποία, µε την εξαίρεση των ιδρυτικών µελών που διορίζονται µε τη µεταβατική διάταξη του
παρόντος ως µέλη του πρώτης, προσωρινής ∆ιοικούσας Επιτροπής, είναι αιρετά και
εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των τακτικών µελών του Συνδέσµου. Aυτοί, που εκλέγονται
ως µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου πρέπει να είναι ιδρυτικά ή τακτικά µε δικαίωµα ψήφου
µέλη του Συνδέσµου. Εκλέγονται µεταξύ των υποψηφίων που υποβάλλουν υποψηφιότητα επτά
(7) µέλη, βάσει του (µεγαλυτέρου) αριθµού ψήφων που έχει κάθε ένα από αυτά συγκεντρώσει .
2. Θ η τ ε ί α. H θητεία των αιρετών τακτικών και αναπληρωµατικών µελών του
∆ιοικητικού Συµβουλίου Επιτροπής, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση είναι διετής,
αρχίζει δε από της αναλήψεως των καθηκόντων τους και λήγει µόλις αναλάβουν τα νέα
εκλεγµένα µέλη.
Τα αναπληρωµατικά µέλη, όταν κενωθεί κάποια θέση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο,
αναδεικνύονται τακτικά µέλη, σύµφωνα µε τη σειρά της εκλογής τους και συνεχίζουν τη θητεία
του τακτικού, που αναπλήρωσαν, χωρίς όµως να αναλαµβάνουν και το αξίωµα, που
ενδεχοµένως είχε ο προκάτοχός του. Aυτοί, που εξέρχονται, είναι δυνατόν και πάλι να
εκλεγούν.
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3. Έ κ π τ ω σ η µ ε λ ώ ν. Eκπίπτει αυτοδικαίως από την ιδιότητα του µέλους του
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συνδέσµου α) εκείνος που διαγράφεται, προσωρινά ή οριστικά,
από τακτικό Μέλος του Σωµατείου και β) εκείνος που ανακλήθηκε από τη Γενική Συνέλευση για
οποιαδήποτε αιτία.
4. Π α ρ α ί τ η σ η. Kάθε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να παραιτηθεί
οποτεδήποτε και χωρίς να χρειάζεται να αιτιολογήσει την σχετική απόφασή του, µε έγγραφη
δήλωσή του προς τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Eκείνος που παραιτείται, παύει να
είναι µέλος του ∆ιοικητικού συµβουλίου από την επόµενη ηµέρα από εκείνη που η δήλωσή του
θα περιέλθει στον Σύνδεσµο κατά τα προαναφερθέντα.
5. Έ λ λ ε ι ψ η π ρ ο σ ώ π ω ν. Eάν για οποιοδήποτε λόγο (έκπτωση ή παραίτηση) δεν
υπάρχουν τα απαιτούµενα για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αιρετά πρόσωπα, έχει δε εξαντληθεί και
ο αριθµός των αναπληρωµατικών µελών, που προβλέπονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, υπό την προυπόθεση ότι τα
εναποµένοντα µέλη του ειναι αρκετά για να σχηµατισθεί απαρτία, εκλέγει αντικαταστάτη ή
αντικαταστάτες του ελλείποντος µέλους ή των ελλειπόντων µελών του, για τον υπόλοιπο χρονο
της θητείας του ελλείποντος Μέλους ή των ελλειπόντων Μελών, η εκλογή δε αυτή υποβάλλεται
προς έγκριση στην πρώτη (τακτική ή έκτακτη) Γενική Συνέλευση.
6. Επιτροπές και Οµάδες Εργασίες.
Εργασίες. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µε σκοπό την επίτευξη
συγκεκριµµένων στόχων και δράσεων, δύναται να συστήνει Επιτροπές ή Οµάδες Εργασίας από
µέλη ή και µη µέλη του Συνδέσµου. Με την απόφαση σύστασης το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ορίζει
και τις αρµοδιότητες ή/και εξουσίες της Επιτροπής ή Οµάδας Εργασίας. Σε κάθε περίπτωση,
Επιτροπή ή Οµάδα Εργασίας προεδρεύεται υποχρεωτικά από Μέλος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου και αποτελείται τουλάχιστον κατά το ήµισυ από µέλη του Σωµατείου.
Ά ρ θ ρ ο 10
∆IOIKHTIKO ΣYMBOYΛIO
1.. Σ ύ ν θ ε σ η.
η Tο ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από πέντε (5) µέλη, τα οποία
εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση και συγκροτείται σε Σώµα αποτελούµενο από τον
Πρόεδρο, τον A’ Aντιπρόεδρο, τον B’ Aντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραµµατέα και τον Tαµία. Οι
εκλεγέντες ως µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, αµέσως µετά από τις αρχαιρεσίες, καλούνται
σε συνεδρίαση από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, αλλιώς από τον πλειοψηφήσαντα ή
(επί ισοψηφίας) από τον πρώτο (κατ’ αλφαβητική σειρά του επωνύµου) από τας ισοψηφίσαντα
µέλη, και εκλέγουν µε ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον A΄ Aντιπρόεδρο, τον B’ Aντιπρόεδρο, τον
Γενικό Γραµµατέα, τον Tαµία, οι οποίοι διατηρούν το αξίωµά τους καθ’ όλο το χρονικό
διάστηµα µέχρι ανανεώσεως της θητείας τους. Η εκλογή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου γίνεται
αποκλειστικά µεταξύ των προσώπων που έχου ορισθεί στην παράγραφο 1 του άρθρου 9. Oι
ιδιότητες Προέδρου, A’ και B’ Aντιπροέδρου, Γεν. Γραµµατέα, Tαµία δεν επιτρέπεται σε καµµία
περίπτωση να συµπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. Aπό της παραπάνω συνεδριάσεως οι εκλεγόµενοι
Σύµβουλοι θεωρούνται, ότι αναλαµβάνουν τα καθήκοντά τους. Πέραν των ανωτέρω πέντε, οι
άλλοι δύο εκλεγέντες παραµένουν ως αναπληρωµατικά µέλη.
2. A ρ µ ο δ ι ό τ η τ ε ς. Tο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, εφόσον δεν δεσµεύεται
από
αντίθετη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, έχει την εξουσία και την αρµοδιότητα να
αποφασίζει και να ενεργεί γενικά για κάθε ζήτηµα, που αφορά στη διοίκηση του Συνδέσµου
και στη διαχείριση της περιουσίας της, καθώς και, γενικά, να λαµβάνει όλες τις αποφάσεις για
την εκπλήρωση των σκοπών του Συνδέσµου, εκτός από τις αποφάσεις εκείνες, που, είτε από το
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Νόµο, είτε από το παρόν Kαταστατικό, έχουν επιφυλαχθεί στη Γενική Συνέλευση των Mελών
του Συνδέσµου.
Eιδικότερα, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο: α) µεριµνά για την ακριβή εφαρµογή των διατάξεων των
Νόµων, τα θέµατα, που πρόκειται να εισαχθούν στις Γενικές Συνελεύσεις και ετοιµάζει
εισηγήσεις γι’ αυτά, γ) ενεργεί, µε κάθε νόµιµο τρόπο και µε κάθε νόµιµο µέσο κρίνει
σκοπιµότερο σχετικά µε κάθε αίτηση, που υποβάλλεται από οποιοδήποτε Mέλος, δ)
αποφασίζει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος, την ανακήρυξη των
επίτιµων Mελών και την εγγραφή των τακτικών και των µη τακτικών Mελών του Συνδέσµου, ε)
καθορίζει τις συνδροµές των Mελών, όπως ειδικότερα προβλέπεται στην παράγραφο 2 τού
άρθρου 15 τού Kαταστατικού θ) συντάσσει τον Aπολογισµό και τον Προϋπολογισµό εσόδων καί
εξόδων του Συνδέσµου, τους οποίους υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση, ι)
συντάσσει και υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση την ετησία Έκθεση περί των
πεπραγµένων του για λογαριασµό του Συνδέσµου και ια) γενικά διοικεί τον Σύνδεσµο και
διαχειρίζεται την περουσία της και έχει όλες τις αρµοδιότητες, που από άλλες διατάξεις τού
Kαταστατικού ή τού Nόµου παρέχονται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
Tο ∆ιοικητικό Συµβούλιο δικαιούται να παραπέµπει στη Γενική Συνέλευση κάθε
ζήτηµα που,
κατά την κρίση του, είναι γενικότερης σηµασίας, για να ληφθεί απόφαση επ’αυτού.
3. Σ υ ν ε δ ρ ι ά σ ε ι ς – Α π α ρ τ ί α κ α ι Λ ή ψ η α π ο φ ά σ ε ω ν. Tο
∆ιοικητικό
Συµβούλιο συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση µία φορά, τουλάχιστον, κάθε ηµερολογιακό µήνα
(εκτός από τους µήνες Ιούλιο και Αύγουστο) και εκτάκτως όσες φορές κρίνει ο Πρόεδρος ότι
είναι αναγκαίο ή ζητηθεί εγγράφως από δύο, τουλάχιστον, µέλη του, τα οποία θα πρέπει
απαραιτήτως να αναφέρουν στην αίτησή τους και τα θέµατα, που προτείνουν να συζητηθούν.
Tο ∆ιοικητικό Συµβούλιο θεωρείται ότι ευρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα περισσότερα
από τα µισά, τουλάχιστον, τακτικά µέλη του, από τα οποία ένα µπορεί να αντιπροσωπεύεται
από άλλο µέλος του, που παρίσταται αυτοπροσώπως.
Oι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των
Μελών, που είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του
Προέδρου λογίζεται διπλή.
4. Π ρ α κ τ ι κ ά. Oι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καταχωρούνται (µε
µηχανογραφικά, αν είναι δυνατόν, µέσα) στο Bιβλίο Πρακτικών των συνεδριάσεών του, που
είναι αριθµηµένο και νόµιµα θεωρηµένο, από τον Πρόεδρο του, προτού χρησιµοποιηθεί,
υπογράφονται δε από όλους όσους είναι παρόντες στη συνεδρίαση. H γνώµη εκείνων, που
µειοψηφούν, καταχωρείται στα Πρακτικά µόνον, εφόσον ζητηθεί από αυτούς η καταχώρησή
της.
5. Έ κ π τ ω σ η µ ε λ ώ ν. Eκπίπτει αυτοδικαίως από την ιδιότητα του µέλους της
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συνδέσµου α) εκείνος που διαγράφεται, προσωρινά ή οριστικά,
από τακτικό Μέλος του Σωµατείου, β) εκείνος που ανακλήθηκε από τη Γενική Συνέλευση για
οποιαδήποτε αιτία, γ) εκείνος που απουσιάζει αυτοπροσώπως από τρεις συνεχόµενες
συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
6. Π α ρ α ί τ η ση. Kάθε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να παραιτηθεί ελεύθερα
και σε οποιοδήποτε χρονικό διάστηµα από την ιδιότητά του, µε έγγραφη δήλωσή του προς τον
Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Eκείνος που παραιτείται, παύει να είναι µέλος του
∆ιοικητικού Συµβουλίου από την επόµενη ηµέρα από εκείνη, που η δήλωσή του θα περιέλθει
στον Σύνδεσµο κατά τα προαναφερθέντα.
7. Π α ρ ο υ σ ί α ά λ λ ω ν π ρ ο σ ώ π ω ν. Στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
είναι δυνατόν, εφόσον κληθούν από τον Πρόεδρο, να είναι παρόντα (χωρίς ψήφο) και άλλα
(εκτός από εκείνα, που τα αποτελούν) πρόσωπα, προκειµένου να αναπτύξουν τις απόψεις τους
επί θέµατος της ηµερησίας διατάξεως.
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Ά ρ θ ρ ο 11
ΠPOE∆POΣ
1. A ρ µ ο δ ι ό τ η τ ε ς. O Πρόεδρος, επιπλέον των λοιπών από το Nόµο ή από το παρόν
Kαταστατικό αρµοδιοτήτων του, προεδρεύει του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καθώς και των
Γενικών Συνελεύσεων, διευθύνει τις συνεδριάσεις τους, κατευθύνει, παρακολουθεί και ελέγχει
τις εργασίες του Συνδέσµου, εκτελεί τις αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
Εκτελεστικής Επιτροπής και της Γενικής Συνελεύσεως, υπογράφει κάθε έγγραφο δυνάµει του
οποίου ο Σύνδεσµος αποκτά δικαιώµατα ή αναλαµβάνει υποχρεώσεις έναντι τρίτων σύµφωνα
µε σχετική προηγούµενη απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης,
εκπροσωπεί τον Σύνδεσµο δικαστικά και εξώδικα ενώπιον οποιασδήποτε Aρχής και ενώπιον
οποιουδήποτε ∆ικαστηρίου κάθε βαθµού και δικαιοδοσίας χορηγώντας τα αναγκαία προς
τούτο δικαστικά πληρεξούσια σε δικηγόρους, που επιλέγονται µε απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου)_και, γενικά, εκπροσωπεί τον Σύνδεσµο σε όλες τις σχέσεις της µε οποιοδήποτε
τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού ∆ικαίου. .
2.
A ν α π λ ή ρ ω σ η. Tον Πρόεδρο - όταν απουσιάζει ή κωλύεται ή ελλείπει αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο A’ Aντιπρόεδρος και - αν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται ή
ελλείπει - ο B’ Aντιπρόεδρος. Mε γενική ή ειδική εξουσιοδότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
είναι δυνατό να ανατεθεί η αναπλήρωση του Προέδρου και των Aντιπροέδρων κατά το
χειρισµό οποιωνδήποτε θεµάτων, που ενδιαφέρουν τον Σύνδεσµο, καθώς και η υπογραφή
εγγράφων της τρέχουσας αλληλογραφίας σε Μέλη ή µη των Εκτελεστικών Επιτροπών .
3. Eπίτιµος Πρόεδρος. Mε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατό να απονεµηθεί ο
τίτλος του επιτίµου Προέδρου του Ένωσης, σε τρίτα πρόσωπα, που δεν είναι Μέλη του
Συνδέσµου λόγω των πολυτίµων υπηρεσιών τους προς τον Σύνδεσµο και εν γένει το θεσµό του
Συνδηµιουργική Υποστήριξη. O επίτιµος Πρόεδρος µετέχει στις συνεδριάσεις των Γενικών
Συνελεύσεων χωρίς όµως δικαίωµα ψήφου.
Ά ρ θ ρ ο 12
12
ΓENIKOΣ ΓPAMMATEAΣ
1. A ρ µ ο δ ι ό τ η τ ε ς. O Γενικός Γραµµατέας εποπτεύει και επιµελείται την οργάνωση και
την διενέργεια της εσωτερικής διοίκησης του Συνδέσµου, φυλάττει τα αρχεία και τη σφραγίδα
της Ένωσης και µεριµνά για τη διεξαγωγή της αλληλογραφίας. Σηµειώνεται ότι όλα τα
έγγραφα του Συνδέσµου, τα οποία απευθύνονται προς τρίτους, πρέπει να περιέχουν : α) την
επωνυµία του Συνδέσµου, β) την έδρα και την ακριβή διεύθυνσή της και γ) τον αριθµό
εγγραφής στο Βιβλίο Επαγγελµατικών Σωµατείων.
2. A ν α π λ ή ρ ω σ η. Tο Γενικό Γραµµατέα -όταν απουσιάζει ή κωλύεταιαναπληρώνει
προσωρινά στα καθήκοντά του ένα άλλο Μέλος του ∆ιοικηικού Συµβουλίου που ορίζεται από
αυτό.
3. B ι β λ ί α. Aπό τον Σύνδεσµο τηρούνται, µε ηλεκτρονικά µέσα, εάν είναι εφικτό,
υποχρεωτικά και τα εξής βιβλία, που είναι αριθµηµένα και νόµιµα θεωρηµένα από τον
Πρόεδρο του Συνδέσµου, πριν χρησιµοποιηθούν : α) το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων των
Γενικών Συνελεύσεων, β) το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής και γ)
Πρακτικών Συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Ά ρ θ ρ ο 13
TAMIAΣ
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1. A ρ µ ο δ ι ό τ η τ ε ς. O Tαµίας έχει την οικονοµική διαχείριση των πόρων του
Συνδέσµου, φροντίζει για την κατάθεση των χρηµάτων του Tαµείου του Συνδέσµου σε
τραπεζικό λογαριασµό αυτής, κινεί τους τραπεζικούς λογαριασµούς του Συνδέσµου ενεργώντας
από κοινού µε τον Πρόεδρο ή τον Α’ Αντιπρόεδρο ή τον Β’ Αντιπρόεδρο του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, φροντίζει για την τοποθέτησή των χρηµάτων του Συνδέσµου σε οµόλογα, κατά
προτίµηση, κρατικά ενεργώντας από κοινού µε ένα από τα τρία πιο πάνω αναφερόµενα
πρόσωπα, έχει την ευθύνη για τη διαφύλαξη της περιουσίας του Συνδέσµου, προβαίνει στην
είσπραξη των συνδροµών των Μελών και άλλων χρηµατικών οφειλών προς τον Σύνδεσµο από
Μέλη της και µη υπογράφοντας τις σχετικές αποδείξεις, προβαίνει στην εξόφληση
υποχρεώσεων του Συνδέσµου µε χρήµατα αυτής, που αναλαµβάνει από τραπεζικό λογαριασµό
της ενεργώντας από κοινού µε ένα από τα τρία πιο πάνω αναφερόµενα πρόσωπα
συνυπογράφει συναλλαγµατικές, τραπεζικές επιταγές και γραµµάτια για λογαριασµό του
Συνδέσµου ως εκδότου, αποδέκτου ή οπισθογράφου, τα οποία δεσµεύουν και υποχρεώνουν
τον Σύνδεσµο, εφόσον έχουν υπογραφεί και από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Συνδέσµου.
2. A ν α π λ ή ρ ω σ η. Tον Tαµία - όταν απουσιάζει ή κωλύεται - αναπληρώνει προσωρινά
στα καθήκοντά του ένα άλλο Μέλος του ∆ιοικηικού Συµβουλίου που ορίζεται από αυτό.
3. B ι β λ ί α T α µ ε ί ο υ. O Tαµίας τηρεί, µε ηλεκτρονικά µέσα εάν είναι εφικτό και µε
προσωπική του ευθύνη - εκτός από άλλα βοηθητικά Βιβλία - και το Bιβλίο Eισπράξεων και
Πληρωµών, στο οποίο καταχωρούνται µε τάξη, κατά χρονολογική σειρά, όλες οι εισπράξεις και
πληρωµές, και το οποίο είναι αριθµηµένο και νόµιµα θεωρηµένο, προτού χρησιµοποιηθεί, από
τον Πρόεδρο τού ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ένωσης. Eιδικά τα γραµµάτια εισπράξεως και
πληρωµών, προτού χρησιµοποιηθούν, αριθµούνται και θεωρούνται από τον Πρόεδρο ή ένα
Αντιπρόεδρο του Συνδέσµου.
4. Kάθε Mέλος του Συνδέσµου έχει το δικαίωµα, έπειτα από έγγραφη αίτησή του, να
λαµβάνει γνώση του παραπάνω Βιβλίου, εφόσον έχει εµπρόθεσµα εκπληρώσει όλες τις
οικονοµικές και λοιπές υποχρεώσεις του προς την Ένωση.

KEΦAΛAIO ∆
Άρθρο 14
ΠAPAPTHMATA ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ KAI ΓPA
EKTOΣ
Σ E∆PAΣ
ΓPAΦ
PAΦEIA EKTO
PAΣ
Για την πραγµάτωση των σκοπών τουΣυνδέσµου το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι δυνατόν να
αποφασίσει την ίδρυση και λειτουργία Παραρτηµάτων, Γραφείων και Yπηρεσιών του Συνδέσµου
εκτός έδρας και σε άλλους ∆ήµους εντός Αττικής ή σε ∆ήµουν άλλων πόλεων καθώς και σε
πόλεις του εξωτερικού, αυτοτελώς ή σε συνεργασία και από κοινού µε άλλες Oργανώσεις, και
ειδικώτερα την σύσταση Παραρτηµάτων, Γραφείων και Υπηρεσιών στην έδρα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και σε οποιαδήποτε άλλη πόλη τής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περαιτέρω, Το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο δύναται να αποφασίσει την συµµετοχή του Συνδέσµου στην σύσταση και στην
λειτουργία µή Kυβερνητικού Oργανισµού ή άλλης Οργάνωσης, που επιδιώκουν σκοπούς
παρεµφερείς µε εκείνους του Συνδέσµου.

KEΦAΛAIO E
E΄
΄
OIKONOMIKA ΘEMATA
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Ά ρ θ ρ ο 15
ΠOPOI
OPOI ΤΟΥ
ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ
1. Π ό ρ ο ι του Συνδέσµου είναι :
i.
Οι τακτικές ετήσιες συνδροµές των Μελών της και τα τέλη εγγραφής των Μελών
της.
ii.
Οι έκτακτες συνδροµές των µελών της που τυχόν θα επιβληθούν µε απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης.
iii.
Οι τυχόν δωρεές των µελών της.
iv.
Τα εισοδήµατα που προέρχονται από περιουσία του Συνδέσµου, οι τόκοι και
πρόσοδοι των κεφαλαίων της.
v.
Οι δωρεές τρίτων και οποιεσδήποτε άλλες χορηγίες προς τον Σύνδεσµο.
vi.
Τα έσοδα από εκδόσεις, δραστηριότητες και εκδηλώσεις που διοργανώνονται από
τον Σύνδεσµο.
vii.
Οι χορηγίες, επιχορηγήσεις και παροχές από το Κράτος, τους ∆ήµους και τις
Κοινότητες, τους ∆ηµόσιους Οργανισµούς και άλλες Αρχές, Σωµατεία και Ιδρύµατα
και οποιονδήποτε τρίτο, είτε φυσικό είτε νοµικό πρόσωπο.
viii.
Κάθε πρόσοδος που προέρχεται από οποιαδήποτε νόµιµη αιτία.
2. Yψος εισφοράς και συνδροµής. α) H συνδροµή των Mελών, για κάθε ηµερολογιακό έτος,
ορίζεται κάθε φορά µε αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, β) έκτακτες εισφορές, που
βαρύνουν τα Mέλη, αποφασίζονται µόνο από τη Γενική Συνέλευση.
3. Xρόνος καταβολής συνδροµής. α) Kάθε Mέλος είναι υποχρεωµένο να καταβάλλει τη
συνδροµή του προς τον Σύνδεσµο µέσα στον πρώτο µήνα κάθε µιάς χρήσης , β) Tο έτος
λογίζεται ενιαίο, ανεξάρτητα από το χρόνο εισδοχής του Mέλους ή από το χρόνο διαγραφής ή
παραίτησής του.

Ά ρ θ ρ ο 16
16
OIKONOMIKH ∆IAXEIPIΣH
1. Oικονοµικό Έτος. Tο οικονοµικό έτος του Συνδέσµου αρχίζει την 1η Iανουαρίου καί λήγει
την 31 ∆εκεµβρίου κάθε ηµερολογιακού έτους.
2. Tραπεζικοί Λογαριασµοί. Ο Σύνδεσµος τηρεί στις Tράπεζες ένα ή περισσότερους
λογαριασµούς, στους οποίους πρέπει να κατατίθεται από τον Tαµία κάθε ταµειακό υπόλοιπο,
που υπερβαίνει το ποσό των εκατό (100) Ευρώ. Tο ποσό αυτό είναι δυνατό να αυξοµειώνεται
µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Kληρονοµίες - Kληροδοσίες - ∆ωρεές α) Kληρονοµίες που αφήνονται στην
Ένωση
γίνονται δεκτές µε ωφέλεια απογραφής. β) Kληρονοµίες, κληροδοσίες και δωρεές υπέρ του
Συνδέσµου, για τις οποίες έχουν τεθεί από το διαθέτη ή το δωρητή ειδικοί όροι, τελούν υπό
ιδιαίτερη διαχείριση µέσα στον Προϋπολογισµό της, οι πρόσοδοι δε που ενδεχόµενα
προέρχονται από αυτές, διατίθενται αποκλειστικά σύµφωνα µε τους όρους που έχει θέσει ο
διαθέτης ή ο δωρητής, και γ) οι δωρεές προς τον Σύνδεσµο γίνονται πάντοτε επώνυµα.
Άρθρο 17
E Λ E Γ K TΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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1. Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) µέλη που εκλέγονται ανά δύο (2) έτη από
τη Γενική Συνέλευση µε µυστική ψηφοφορία και σχετική πλειοψηφία. Πρόεδρος της ΕΕ
είναι εκείνο από τα µέλη της που έλαβε τις περισσότερες ψήφους.
2. Εργο της ΕΕ είναι η κατ΄ έτος διενέργεια ελέγχου των βιβλίων και της διαχείρισης του
Ταµείου, υποβάλλοντας λεπτοµερή έκθεση του πορίσµατος στη Γ.Σ. διαµέσου του ∆.Σ. της
ενώσεως. Ο έλεγχος της οικονοµικής διαχείρισης διενεργείται κάθε έτος καθώς και κατά
τη λήξη της θητείας του ∆.Σ. και υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση εντός
τριµήνου από τη λήξη του Οικονοµικού έτους.
3. Το ∆.Σ. µπορεί να αναθέσει στην Ε.Ε. και έκτακτο έλεγχο.
4. Τα µέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν µπορεί να είναι και µέλη του ∆.Σ.

K E Φ A Λ A I O ΣΤ΄
Ά ρ θ ρ ο 18
∆IAΛYΣH KAI EKKAΘAPIΣH
1. Eκούσια ∆ιάλυση.
∆ιάλυση. Ο Σύνδεσµος είναι δυνατόν να διαλυθεί οποτεδήποτε µε απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης των ιδρυτικών και τακτικών µε δικαίωµα ψήφουMελών της, που
λαµβάνεται σύµφωνα µε τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας εξαιρετικές διατάξεις του άρθρου
7 του παρόντος. Aντίγραφο της απόφασης αυτής υποβάλλεται, µε φροντίδα του Προέδρου της
Γενικής Συνέλευσης, µέσα σε ένα µήνα από τότε που λήφθηκε, στο Πρωτοδικείο Aθηνών για να
ενηµερωθεί ο σχετικός φάκελος, που τηρείται σ’ αυτό. H διάλυση επέρχεται από την εγγραφή
της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης στο οικείο Βιβλίο του Πρωτοδικείου Aθηνών.
2. Eκκαθάριση και Eκκαθαριστές. Ο Σύνδεσµος, όταν διαλυθεί, αυτοδίκαια
ευρίσκεται
υπό εκκαθάριση, λογίζεται δε ότι εξακολουθεί να υπάρχει για τις ανάγκες της εκκαθάρισης,
µέχρις ότου τελειώσουν οι εργασίες της. H εκκαθάριση γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Nόµου, από τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, που ασκούν τη διοίκηση του Συνδέσµου κατά
το χρόνο της επέλευσης της διάλυσης, τα οποία ενεργούν, κατά πλειοψηφία, εκτός εάν η
Γενική Συνέλευση, µε την απόφασή της περί διάλυσης του Συνδέσµου και θέσης της υπο
εκκαθάριση, αποφάσισε ότι η εκκαθάριση θα διενεργηθεί από έναν ή περισσότερους
εκκαθαριστές τους οποίους και διορίζει µε την ίδια απόφαση, προσδιορίζοντας – εάν είναι
περισσότεροι του ενός - εάν θα ενεργούν κάθε ένας χωριστά ή από κοινού. Oι εκκαθαριστές
είναι υποχρεωµένοι µετά το τέλος του έργου τους να υποβάλλουν στην Εποπτεύουσα Aρχή
Έκθεση περί των ενεργειών τους για την εκκαθάριση της περιουσίας του Συνδέσµου.
3. ∆ιάρκεια εκκαθαρίσεως. H διάρκεια της εκκαθάρισης δεν είναι δυνατό να υπερβεί το
έτος, εκτός εάν το αρµόδιο ∆ικαστήριο επιτρέψει µε απόφασή του την παράταση της
εκκαθάρισης για ένα ακόµη εξάµηνο.
4.
Tύχη
περιουσίας µετά από την εκκαθάριση.
εκκαθάριση. α) Tο µετά την εκκαθάριση
ενδεχοµένως εναποµένων υπόλοιπο της περιουσίας του Συνδέσµου, που διαλύθηκε,
περιέρχεται, µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αυτής, σε άλλο Σωµατείο, Iδρυµα ή
Iνστιτούτο των αυτών ή παρεµφερών σκοπών µε αυτούς του Συνδέσµου. β) Oσες φορές µε
κληρονοµία, κληροδοσία ή δωρεά έχει καταλειφθεί στον Σύνδεσµο περιουσία, για να
εξυπηρετηθούν από τις προσόδους της οι σκοποί του Συνδέσµου, αν ο Σύνδεσµος διαλυθεί, η
περιουσία αυτή, εφόσον στην πράξη περί διαθέσεώς της δεν ορίζεται διαφορετικά, διατίθεται
µε απόφαση του αρµόδιου ∆ικαστηρίου για την εξυπηρέτηση σκοπών παρεµφερών µε εκείνων
του Συνδέσµου.
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Ά ρ θ ρ ο 19
EΣΩTEPIKOI KANONIΣMOI
1. Mε Kανονισµούς, που καταρτίζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και εγκρίνονται από τη
Γενική Συνέλευση, είναι δυνατό να ρυθµίζονται θέµατα, τα οποία ανάγονται αποκλειστικά
στην εσωτερική λειτουργία του Συνδέσµου.
2. H ισχύς των Kανονισµών αυτών αρχίζει από την κατάθεση αντιγράφου τους στη
Γραµµατεία του αρµόδιου Τµήµατος του Πρωτοδικείου Aθηνών, σύµφωνα µε το Nόµο.
Άρθρο

20

1. Για κάθε τι, που δεν προβλέπεται από το Nόµο ή από το παρόν Kαταστατικό, αποφασίζει
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
2. Eιδικότερα, µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, που καθορίζει το αντικείµενό τους,
τη σύνθεσή τους και τον τρόπο λειτουργίας τους, είναι δυνατόν να συνιστώνται εκάστοτε : α)
Συµβουλευτικά Oργανα, β) Συντονιστικά Συµβούλια, γ) Iνστιτούτα, δ) Eπιτροπές και ε)
Oµάδες Eργασίας και να καταργούνται αυτά.
Άρθρο

21

METABATIKEΣ ∆IATAΞEIΣ
1. Μέλη της προσωρινής ∆ιοικούσας Επιτροπής ορίζονται µε το παρόν τα ιδρυτικά µέλη
Αλεξάνδρα Ελευθερίου, Στέλλα Βουλγαράκη, Gilles Gambade, Isabelle Moser, Βιργινία Κoρµά,
Αναστασία Αµβροσιάδου, Μαρία Μοραγιάννη.
2. Οι αρχαιρεσίες για την πρώτη εκλογή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου θα γίνουν
εντός 90 ηµερών από της καταχωρήσεως του παρόντος.
Άρθρο

22

H ισχύς του παρόντος αρχίζει από την έγκρισή του από το Μονοµελές Πρωτοδικείο
και την καταχώρησή του στο οικείο Bιβλίο, που τηρείται σ’ αυτό.

Aθηνών

