ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ με την επωνυμία
«ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»
(κατόπιν της από 18/12/2016 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ
Άρθρο 1ο
Ιδρύεται

Επαγγελματικό

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ

Σωματείο

με

ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

την

επωνυμία

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

«ΣΩΜΑΤΕΙΟ

&

ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΨΥΚΤΙΚΩΝ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ», με διακριτικό τίτλο
«ΣΩ.ΠΙ.ΜΗ.ΨΥ.Κ.» και με έδρα το Δήμο Αθηναίων.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Σωματείο μπορεί να ιδρύει γραφεία του και σε
άλλα μέρη της χώρας.
Άρθρο 2ο
Σκοπός του Σωματείου είναι η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και αλληλεγγύης
μεταξύ των εργαζομένων του κλάδου. Ο συντονισμός και η ενιαία κατεύθυνση των
προσπαθειών όλων των μελών που την συγκροτούν για την βελτίωση και την προάσπιση
και

προαγωγή

των

εργασιακών,

οικονομικών,

κοινωνικών,

ασφαλιστικών,

συνταξιοδοτικών και γενικότερων επαγγελματικών συμφερόντων του κλάδου. Η μελέτη
και συνειδητοποίηση των προβλημάτων που τους αφορούν. Η επιδίωξη της
κατοχύρωσης των συμφερόντων τους και η επίτευξη ευνοϊκωτέρων συνθηκών άσκησης
του επαγγέλματός τους. Η μελέτη των προβλημάτων και η ανάληψη ενεργούς δράσης για
την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας. Η υπεύθυνη
τοποθέτηση απέναντι σ' αυτά και η συλλογική δράση για την επίλυσή τους.
Άρθρο 3ο
Μέσα για την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου είναι η οργάνωση
συζητήσεων πάνω στα προβλήματα των μελών του, η πραγματοποίηση διαβημάτων προς

τους αρμοδίους κρατικούς παράγοντες, η έκδοση πληροφοριακών και διαφωτιστικών
εντύπων, η συνεργασία με κάθε φορέα που επιδιώκει τη βελτίωση της εκπαίδευσης και
κατάρτισης των μελών, η οργάνωση συγκεντρώσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων και γενικά
κάθε μέσον που τα όργανα του Σωματείου θα θεωρήσουν απαραίτητο για την
εξυπηρέτηση των σκοπών του και τέλος η συμμετοχή σε ιεραρχικά ανώτερα όργανα,
όπως π.χ. Ομοσπονδίες που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς με το Σωματείο
σκοπούς.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΜΕΛΗ
Άρθρο 4ο
Μέλος του Σωματείου, μπορεί να γίνει ύστερα από έγγραφη αίτησή του, κάθε ενήλικο
φυσικό πρόσωπο που διαθέτει α) πτυχίο μηχανικού ή τεχνικού ψυκτικών και
κλιματιστικών εγκαταστάσεων, β) πιστοποίηση διαχείρισης φθοριούχων αερίων,
σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και γ) συστατική επιστολή 3 ταμειακώς
ενήμερων μελών του Συνδέσμου, στην οποία θα πιστοποιείται η πραγματική
εμασχόληση με τον κλάδο, καθώς και κάθε εταιρεία, προσωπική (ομόρρυθμη και
ετερόρρυθμη)

ή

κεφαλαιουχική

(ανώνυμη,

περιορισμένης

ευθύνης,

ιδιωτική

κεφαλαιουχική εταιρεία), η οποία διαθέτει πιστοποίηση διαχείρισης φθοριούχων αερίων,
σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, εκπροσωπείται από πτυχιούχο μηχανικό
ή τεχνικό ψυκτικών εγκαταστάσεων και αποδεικνύει την πραγματική της δραστηριότητα
μέσω της σχετική έναρξης επαγγέλματος στην αρμόδια ΔΟΥ. Σε κάθε περίπτωση, τα
μέλη του Σωματείου πρέπει να έχουν ικανότητα για δικαιοπραξία. Δεν μπορεί να είναι
μέλος του Σωματείου αυτός που στερήθηκε το δικαίωμα να ιδρύει ελεύθερα
συνεταιρισμό ή ένωση προσώπων, καθώς και αυτός που με απόφαση Αρχής έχει
στερηθεί την σχετική του ικανότητα.
Το Δ.Σ. με απόφασή του αποδέχεται ή μη την αίτηση του υποψηφίου μέλους και
γνωστοποιεί την σχετική απόφαση στον ενδιαφερόμενο. Σε περίπτωση απόρριψης της
αιτήσεως ο ενδιαφερόμενος δύναται να προσφύγει στην πρώτη μετά την απόρριψη της
αίτησής του Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, και να ζητήσει από εκείνη να κρίνει

και να αποφασίσει για την εγγραφή του. Η ιδιότητα μέλους είναι προσωποπαγής και
αποκτάται από την ημέρα της εγγραφής στα Μητρώα του Σωματείου. Από την ίδια
ημέρα τα νέα μέλη αποκτούν δικαίωμα ψήφου και κάθε εν γένει δικαίωμα που απορρέει
από τη συμμετοχή τους στο Σωματείο.
Δικαιώματα και υποχρεώσεις των Μελών
Άρθρο 5ο
Τα μέλη του Σωματείου έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις. Κάθε μέλος έχει
δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τη γνώμη του για οποιοδήποτε θέμα απασχολεί το
Σωματείο και να αναπτύσσει τη γνώμη του αυτή στα αρμόδια όργανά του, να προτείνει
νέα μέλη, να εκλέγει και να εκλέγεται στα όργανα του Σωματείου. Περαιτέρω, το 1/10
των ταμειακώς ενήμερων μελών δύναται να υποβάλει αίτημα στο Διοικητικό Συμβούλιο
για τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για συγκεκριμένα και γενικού
ενδιαφέροντος θέματα.
Κάθε μέλος έχει την υποχρέωση να συμμετέχει ενεργά σε κάθε δραστηριότητα του
Σωματείου για την πραγματοποίηση των σκοπών του, να πληρώνει τακτικά τις
συνδρομές του, να λαμβάνει μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις, να εκπληρώνει
ευσυνείδητα και υπεύθυνα τα καθήκοντα που έχει αναλάβει και να συμμορφώνεται με
τις διατάξεις του Καταστατικού, τις αρχές του Σωματείου και τις αποφάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.
Άρθρο 6ο
Τιμωρείται με έγγραφη επίπληξη ή αποβολή μέχρι 6 μήνες ή με διαγραφή οποιοδήποτε
μέλος του Σωματείου, εφόσον
-

παραβιάζει το καταστατικό,

-

δεν πειθαρχεί στις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού
Συμβουλίου,

-

με τη δραστηριότητά του και τη συμπεριφορά του προσβάλλει την υπόληψη ή
διαταράσσει την ησυχία του Σωματείου ή έρχεται σε αντίθεση με τους σκοπούς
και τις βασικές αρχές της λειτουργίας του.

-

Ενεργεί με πρόθεση να βλάψει το Σωματείου ή να εμποδίσει την πραγματοποίηση
των σκοπών του.

-

Δεν εκπληρώνει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σωματείου.
Άρθρο 7ο

Το Δ.Σ. αναθέτει τη διερεύνηση των παραπτωμάτων σε τρία μέλη του, που αφού
εξετάσουν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και λάβουν υπόψη την «απολογία» του μέλους
που διέπραξε το παράπτωμα, υποβάλλουν το πόρισμά τους, για την επιβολή ή μη ποινής,
στο Δ.Σ., το οποίο δε δεσμεύεται απ’ αυτό.
Εάν το μέλος που διέπραξε το παράπτωμα είναι μέλος του Δ.Σ. ή της Ελεγκτικής
Επιτροπής, απαλλάσσεται από τα καθήκοντά του και αναπληρώνεται από τον πρώτο
επιλαχόντα.
Επανέρχεται στη θέση του μόνον αν απαλλαγεί από κάθε κατηγορία.
Η πιο πάνω διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο χρονικό διάστημα, που
δεν μπορεί να ξεπερνάει τους τρεις μήνες από τότε που το Δ.Σ. θα πληροφορηθεί το
παράπτωμα.
Το Δ.Σ. δύναται με απόφασή και κατόπιν προγενέστερης ειδοποίησης για συμμόρφωση,
να διαγράψει κάποιο μέλος α) στην περίπτωση που χωρίς να συντρέχει ανωτέρω βία, δεν
έλαβε μέρος στις τελευταίες τρείς (3) Γενικές Συνελεύσεις και β) εάν έχει πάψει να
ασχολείται με το αντικείμενο δραστηριότητας του κλάδου. Η ιδιότητα του μέλους
απώλειται από τη διαγραφή από το βιβλίο Μελών.

Άρθρο 8ο
Μέλος του Σωματείου που τιμωρείται με αποβολή ή διαγραφή μπορεί να προσφύγει στη
Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει για την επικύρωση, τροποποίηση ή εξάλειψη της
ποινής αφού προηγουμένως ακούσει το Δ.Σ. και το τιμωρημένο μέλος. Η σχετική
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των
μελών που είναι παρόντα και έχουν δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 9ο
Η συνδρομή των μελών είναι ετήσια, ορίζεται στο ποσό των πενήντα (50,00€) ευρώ και
θα πρέπει να καταβάλεται έως το τέλος Ιουνίου κάθε έτους. Κάθε μέλος, κατά την
εγγραφή του πρέπει να καταβάλλει και δικαίωμα εγγραφής που ορίζεται σε πενήντα
(50,00€) ευρώ. Τα ποσά αυτά μπορεί να αυξομειώνονται με απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης.
Άρθρο 10ο
Το μέλος που καθυστερεί αδικαιολόγητα τις συνδρομές δύο (2) χρόνων καλείται
έγγραφα από το Δ.Σ. να εκπληρώσει την υποχρέωσή του αυτή και του τάσσεται εύλογη
προθεσμία. Εάν το μέλος δεν ανταποκριθεί στην πρόσκληση του Δ.Σ., τότε το Δ.Σ.
μπορεί με απόφασή του, που γνωστοποιείται στο μέλος, να το διαγράψει.
Το μέλος που διαγράφεται για καθυστέρηση συνδρομών, μπορεί να ξαναγραφεί,
οποτεδήποτε εφ’ όσον υποβάλει νέα αίτηση, καταβάλει το δικαίωμα εγγραφής και
εξοφλήσει τις προηγούμενες οφειλές του προς το Σωματείο.
Άρθρο 11ο
Αποχώρηση Μέλους
Οποιοδήποτε μέλος είναι δυνατό να αποχωρήσει από το Σωματείο αφού καταθέσει
σχετική έγγραφη δήλωση στο Δ.Σ.
Μπορεί να γίνει πάλι μέλος εφ’ όσον υποβληθεί στις διατυπώσεις της δεύτερης
παραγράφου του προηγούμενου άρθρου.

Άρθρο 12ο
Μέλη που ξαναγράφονται από την εγγραφή τους έχουν τα ίδια δικαιώματα με τα άλλα
μέλη του Σωματείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

Πόροι
Άρθρο 13ο
Πόροι του Σωματείου είναι:
α) Το δικαίωμα εγγραφής, οι συνδρομές και οι έκτακτες εισφορές των μελών.
β) Οποιαδήποτε δωρεά αρκεί να μη γίνεται με όρους που είναι αντίθετοι στους σκοπούς
του Σωματείου ή εμποδίζουν την πραγματοποίησή τους.
γ) Κάθε έσοδο από οποιαδήποτε νόμιμη αιτία, εφ’ όσον εγκρίνεται από το Δ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
Διοίκηση – Λειτουργία
Άρθρο 14ο
Διοικητικό Συμβούλιο
Το Δ.Σ. αποτελείται από επτά (7) μέλη που έχουν συμπληρώσει το 21ο χρόνο της ηλικίας
τους, εκλέγεται για τρία (3) χρόνια με μυστική ψηφοφορία από την Τακτική Γενική
Συνέλευση που συγκαλείται με βάση τις διατάξεις του Καταστατικού.
Μέλη του Δ.Σ. γίνονται οι πρώτοι επτά (7) από τους υποψηφίους ανάλογα με τον αριθμό
των ψήφων που έχουν συγκεντρώσει.
Οι επόμενοι στη σειρά υποψήφιοι θεωρούνται ως επιλαχόντες.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να είναι υπάλληλοι του
Σωματείου, ούτε να συμβάλλονται με αντάλλαγμα, με αμοιβή ή με κέρδος γενικά.
Άρθρο 15ο
Συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα
Το Δ.Σ. αμέσως μετά την εκλογή του καλεί σε κοινή συνεδρίαση το Προεδρείο του
προηγούμενου Δ.Σ. και παραλαμβάνει με πρωτόκολλο, τη διαχείριση, το αρχείο και
γενικά την περιουσία του Σωματείου.

Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την εκλογή τους τα μέλη του Δ.Σ. συγκροτούνται σε
Σώμα και εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία και απλή πλειοψηφία τον Πρόεδρο, τον
Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τρία απλά Μέλη.
Άρθρο 16ο
Συνεδριάσεις του Δ.Σ.
Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα αλλά και όποτε άλλοτε το θεωρήσει
αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν με έγγραφη αίτησή τους (στην οποία θα καθορίζουν
και τα θέματα που θα συζητηθούν) δύο (2) από τα μέλη του Δ.Σ. Είναι δυνατή η
συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή τα
μέλη που συμμετέχουν εξ αποστάσεως λαμβάνονται υπόψη για την συμπλήρωση της
απαιτούμενης απαρτίας και πλειοψηφίας.
Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει συνεδρίαση του
Δ.Σ. μέσα σε επτά (7) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.
Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εφ’ όσον είναι παρόντα τέσσερα (4) τουλάχιστον από τα
μέλη του.
Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με την απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών του.
Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται για δεύτερη και τρίτη φορά. Αν
υπάρξει και τρίτη ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Άρθρο 17ο
Αντικατάσταση των μελών του Δ.Σ.
Όποιο μέλος του Δ.Σ. απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) διαδοχικές Συνεδριάσεις ή
δικαιολογημένα μεν αλλά περισσότερες από πέντε (5) διαδοχικές συνεδριάσεις,
θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και αναπληρώνεται από τον επιλαχόντα Σύμβουλο που έχει
σειρά.
Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή διαγραφής μέλους του Δ.Σ., η αναπλήρωση του
μέλους θα γίνεται άμεσα, από τα αναπληρωματικά - επιλαχόντα μέλη κατά τη σειρά

εκλογής τους, και θα ακολουθεί νέα συγκρότηση του Συμβουλίου σε σώμα. Αν δεν είναι
δυνατή η άμεση αναπλήρωση, θα συγκαλείται έκτακτη ΓΣ εντός μηνός, η οποία θα
εκλέγει προσωρινό ΔΣ. Το προσωρινό ΔΣ θα χειρίζεται όλες τις υποθέσεις του
Συνδέσμου έως την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα εγκρίνει το
προσωρινό ΔΣ έως το τέλος της θητείας του ή θα εκλέξει νέο ΔΣ με 3ετη θητεία.
Άρθρο 18ο
Αρμοδιότητες του Δ.Σ.
Το Δ.Σ. διοικεί τον Σύνδεσμο, διαχειρίζεται την περιουσία του, συγκαλεί τις Γενικές
Συνελεύσεις, ψηφίζει και υποβάλει για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση τον
απολογισμό και τον ισολογισμό της χρήσης που έληξε, ενημερώνει σύμφωνα με τον νόμο
τις κρατικές Αρχές για θέματα που οι νόμοι επιβάλλουν, ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο των
μελών του Σωματείου, αποφασίζει την εγγραφή των μελών καθώς και την διαγραφή
τους, διορίζει νομικό σύμβουλο του Σωματείου ή άλλους επιστημονικούς ή τεχνικούς
συμβούλους, διορίζει υπαλλήλους για τα γραφεία του Σωματείου και συνάπτει συμβάσεις
με πρόσωπα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Σωματείο και δεν συνδέονται με τα
γραφεία του, διοργανώνει σεμινάρια και επιμορφωτικές διαλέξεις και γενικά αποφασίζει
και ενεργεί για όλα τα θέματα του Συνδέσμου που έχουν σχέση με την πραγματοποίηση
των σκοπών του εκτός από εκείνα για τα οποία αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση. Τα
μέλη του Δ.Σ. έχουν κοινή ευθύνη για κάθε πράξη του, δεν ευθύνονται όμως για
αποφάσεις που ελήφθησαν σε Συνεδρίαση στην οποία απουσίαζαν ή ήταν παρόντα αλλά
διαφώνησαν και η διαφωνία τους βεβαιώνεται στα Πρακτικά.
Άρθρο 19ο
Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Σωματείο στα Δικαστήρια, σε κάθε αρχή και σε
οποιοδήποτε Νομικό ή Φυσικό Πρόσωπο.
Σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των
συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων.

Συγκαλεί τις Συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων με βάση τις διατάξεις
του Καταστατικού.
Προεδρεύει στις Συνεδριάσεις του Δ.Σ. και λογοδοτεί στις Γενικές Συνελεύσεις για
λογαριασμό του Δ.Σ.
Υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα κάθε έγγραφο του Σωματείου, τα πρακτικά
συνελεύσεως του Δ.Σ., καθώς και τα αντίγραφα από τα βιβλία πρακτικών ΔΣ και ΓΣ, τα
εντάλματα πληρωμών και τις εντολές προς τις Τράπεζες για την ανάληψη χρημάτων,
χρεογράφων ή άλλων αξιών που έχουν κατατεθεί στο όνομα του Σωματείου.
Σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα φροντίζει για την εφαρμογή του Καταστατικού
και την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων.
Άρθρο 20ο
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Δ.Σ. απουσιάζει και δεν μπορεί να εκτελέσει τα
καθήκοντά του αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο.
Εάν το ίδιο συμβαίνει και με τον Αντιπρόεδρο, τα καθήκοντά του εκτελεί ο Γενικός
Γραμματέας ή ειδικός Σύμβουλος που ορίζεται από το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος μπορεί να εκχωρήσει στον Αντιπρόεδρο ορισμένες από τις αρμοδιότητές
του.
Άρθρο 21ο
Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ.
Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. και το αρχείο του
Σωματείου και φυλάει την σφραγίδα του.
Σε συνεργασία με τον Πρόεδρο:
1) Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γενικών
Συνελεύσεων.

2) Συντάσσει και υπογράφει κάθε έγγραφο του Σωματείου, τα πρακτικά
συνελεύσεως του Δ.Σ., καθώς και τα αντίγραφα από τα βιβλία πρακτικών ΔΣ και
ΓΣ, τα εντάλματα πληρωμής και τις εντολές προς τις Τράπεζες για την ανάληψη
χρημάτων, χρεογράφων ή άλλων αξιών που έχουν κατατεθεί στο όνομα του
Σωματείου.
3) Φροντίζει για την εφαρμογή του Καταστατικού και την εκτέλεση των αποφάσεων
του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων.
4) Τηρεί το Μητρώο των μελών του Συνδέσμου και το Πρωτόκολλο εισερχομένων
και εξερχομένων εγγράφων και φροντίζει για την διεκπεραίωση της
αλληλογραφίας.
Εάν ο Γραμματέας απουσιάζει ή δεν μπορεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του,
αναπληρώνεται από τον Σύμβουλο που ορίζει το Δ.Σ. Σε κάθε περίπτωση όμως το Δ.Σ.
μπορεί να αναθέσει τα καθήκοντα του Γραμματέα και σε τρίτο έμμισθο πρόσωπο που θα
πληρώνεται από το Σωματείο.
Άρθρο 22ο
Ταμίας
Ο Ταμίας εισπράττει τις ετήσιες συνδρομές και γενικά όλες τις οικονομικές παροχές των
μελών προς τον Σύνδεσμο, εκδίδοντας και υπογράφοντας τις σχετικές αποδείξεις.
Ο Ταμίας ενεργεί οποιαδήποτε πληρωμή, με εντάλματα που εκδίδονται μετά από έγκριση
της δαπάνης από το Δ.Σ. και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.
Τηρεί τα βιβλία που είναι αναγκαία για την άσκηση των καθηκόντων και φυλάει σε
φακέλους όλα τα δικαιολογητικά των πληρωμών. Συντάσσει και υποβάλλει στο Δ.Σ. το
τρίμηνο απολογισμό του Ταμείου. Καταθέτει σε Τράπεζα που ορίζεται με απόφαση του
Δ.Σ. τα διαθέσιμα χρηματικά ποσά του Συλλόγου, μπορεί όμως με απόφαση του Δ.Σ. να
κρατάει στο Ταμείο του ένα ποσό για τις επείγουσες ανάγκες του Σωματείου.
Οι αναλήψεις των χρημάτων, χρεογράφων ή άλλων αξιών που έχουν κατατεθεί στο
όνομα του Σωματείου πραγματοποιούνται από τον Ταμία ή άλλο Σύμβουλο, μετά από
εντολή και ειδική εξουσιοδότηση του Δ.Σ.

Άρθρο 23ο
Ελεγκτική Επιτροπή
Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη, οι οποίοι ορίζονται κατά τη σειρά
της εκλογής τους και εκλέγονται για το ίδιο χρονικό διάστημα και με το ίδιο ψηφοδέλτιο
που εκλέγεται και το Δ.Σ. Οι επόμενοι κατά σειρά επιτυχίας από τους υποψηφίους της
Ελεκτικής Επιτροπής θεωρούνται ως επιλαχόντες. Για την αναπλήρωση των μελών της
Επιτροπής ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 18 του καταστατικού. Οι αποφάσεις της
Επιτροπής λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερτερεί η
ψήφος του Προέδρου.
Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να ελέγχει κάθε χρόνο ή όποτε άλλοτε το
κρίνει αναγκαίο, την οικονομική διαχείρηση του Σωματείου. Για το σκοπό αυτό, η
Ελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται τακτικά τον Ιανουάριο κάθε έτους, με σκοπό τον έλεγχο
της διαχείρισης του προηγούμενου έτους, και εκτάκτως όποτε κρίνει η ίδια ή κατόπιν
αιτήματος του ΔΣ. Ο διαχειριστικός έλεγχος θα γίνεται εξ ιδίων ή με την πρόσληψη
ειδικού ελεγκτή – λογιστή, κατά την κρίση της Επιτροπής, και συντάσσεται, με επιμέλεια
της Επιτροπής, έκθεση προς την τακτική ΓΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
Άρθρο 24ο
Γενικές Συνελεύσεις – Αρχαιρεσίες
Γενικές Συνελεύσεις
Η Γενική Συνέλευση είναι το κυρίαρχο όργανο του Σωματείου.
Οι Γενικές Συνελεύσεις είναι Τακτικές και Έκτακτες και συγκαλούνται από τον Πρόεδρο
του Δ.Σ. με πρόσκληση που περιλαμβάνει την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο της
Γ.Σ. και τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Η πρόσκληση τοποθετείται στον πίνακα
ανακοινώσεων του Σωματείου και ταχυδρομείται στα μέλη οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες
πριν από την ημέρα της Γ.Σ. Για την πρόσκληση αρκεί και η αποστολή μέσω
τηλεομοιοτυπικού μηνύματος (fax) ή/και ηλεκτρονικού μηνύματος (email) στα νούμερα

επικοινωνίας και στις αντίστοιχες διευθύνσεις που έχουν κοινοποιήσει τα μέλη. Η
επιβεβαίωση της λήψης της πρόσκλησης γίνεται ομοίως με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή
αποδεικτικό αποστολής.
Τα μέλη που έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους μέχρι την έναρξη της Γ.Σ. συμμετέχουν
σ’ αυτή με δικαίωμα να ψηφίζουν, να εκλέγουν, να εκλέγονται και να συμμετέχουν στις
συζητήσεις. Δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στη Γ.Σ. με εξουσιοδότηση. Ως εκ τούτου, τα
μέλη οφείλουν να παρίστανται αυτοπροσώπως. Τα νομικά πρόσωπα παρίσταντα ευλόγως
δια του νομίμου εκπροσώπου τους.
Η Γενική Συνέλευση δύναται να διεξαχθεί και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή
τα μέλη που συμμετέχουν εξ αποστάσεως λαμβάνονται υπόψη για την συμπλήρωση της
απαιτούμενης απαρτίας και πλειοψηφίας. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον θα πρέπει να
ληφθεί απόφαση για θέματα επί των οποίων το καταστατικό προβλέπει μυστική
ψηφοφορία, είναι επιτρεπτή η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία των μελών με
την εκ των προτέρων αποστολή σε αυτούς των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της
γενικής συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα
ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά
μέσω του διαδικτύου. Τα μέλη που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το
σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν
παραληφθεί από το Σύνδεσμο δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα
της γενικής συνέλευσης.
Άρθρο 25ο
Απαρτία των Γενικών Συνελεύσεων
Η Γ.Σ. έχει απαρτία όταν παρευρίσκονται το 60% των μελών που έχουν πληρώσει τις
συνδρομές τους μέχρι την έναρξη της Γ.Σ. Ο έλεγχος της απαρτίας γίνεται από τον
Πρόεδρο του Δ.Σ. με βάση τους ενημερωμένους από τον Ταμία ονομαστικούς
καταλόγους των μελών. Όταν διαπιστωθεί ότι υπάρχει απαρτία ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
καλεί την Γ.Σ. να εκλέξει το Προεδρείο.

Εάν η Γ.Σ. δεν επιτύχει απαρτία συνέρχεται πάλι την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης
εβδομάδας και με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης και έχει απαρτία εφόσον
παρεβρίσκονται και συμμετέχουν το ¼ των ταμειακώς ενήμερων μελών.
Άρθρο 26ο
Προεδρείο των Γ.Σ.
Στις Γ.Σ. καθήκοντα Προέδρου και Γραμματέα εκτελούν μέλη του Σωματείου που
εκλέγονται με ανάταση των χεριών.
Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη της και κανονίζει τις συζητήσεις
σύμφωνα με τη σειρά των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Καταρτίζει κατάλογο ομιλητών για κάθε θέμα και δίνει το λόγο με βάση το κατάλογο
που έχει καταρτίσει, τηρώντας τη σειρά προτεραιότητας. Είναι υποχρεωμένος να
απαγορεύει κάθε ομολία ή συζήτηση για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην
ημερήσια διάταξη και έχει το δικαίωμα να αφαιρεί το λόγο από τους ομιλητές που
παρεκτρέπονται και να αποβάλει από την αίθουσα τα μέλη που με τη συμπεριφορά τους
εμποδίζουν τις εργασίες της Γ.Σ.
Καλεί τη Γ.Σ. να ψηφίσει πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης ή σε όποιο άλλο
θέμα προκύψει κατά την διάρκεια της συνεδρίασης.
Ο Γραμματές τηρεί τα πρακτικά της Γ.Σ. που υπογράφονται από τον ίδιο και τον
Πρόεδρο.
Άρθρο 27ο
Αποφάσεις Γ.Σ.
Οι αποφάσεις των Γ.Σ. λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι
παρόντα και έχουν δικαίωμα ψήφου, εκτός αν γίνεται ψηφοφορία για θέμα που το
καταστατικό απαιτεί απλή πλειοψηφία. Η ψηφοφορία γίνεται είτε με ονομαστική κλήση,
είτε με ανάταση των χεριών.
Μυστική ψηφοφορία γίνεται σε κάθε περίπτωση που κρίνει η Γ.Σ., κυρίως για τη
διαφύλαξη της ομαλής λειτουργίας της, και οπωσδήποτε σε περίπτωση εκλογής Δ.Σ. και

Ελεγκτικής Επιτροπής και σε περιπτώσεις που η Γ.Σ. αποφασίζει ως δευτεροβάθμιο
όργανο σε θέματα τιμωρίας μέλους με διαγραφή ή αποβολή και γενικά επί προσωπικού
θέματος.
Άρθρο 28ο
Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις
Τακτική Γενική Συνέλευση διεξάγεται μία φορά το χρόνο, κατά το 1ο εξάμηνο κάθε
έτους.
1) Στην Τακτική Γ.Σ. διαβάζονται

και

επικυρώνονται

τα πρακτικά της

προηγούμενης Γ.Σ. και λογοδοτεί το Δ.Σ. για τη δραστηριότητα του Συνδέσμου
(τη σχετική με τη πραγματοποίηση των σκοπών του και την εφαρμογή του
Καταστατικού) στη διάρκεια του προηγούμενου χρόνου.
Μετά διαβάζεται ο οικονομικός απολογισμός ολοκλήρου του προηγούμενου
χρόνου και η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής και στη συνέχεια η Γ.Σ. εγκρίνει
τις πράξεις και την ετήσια οικονομική διαχείρηση του Δ.Σ. και το απαλλάσσει
από κάθε ευθύνη. Στη συνέχεια γίνεται ο έλεγχος και η έγκριση των πράξεων για
τις οποίες λογοδότησε το Δ.Σ. και ακολουθεί συζήτηση για τα υπόλοιπα θέματα
της ημερήσιας διάταξης.
2) Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συμπεριλάβει την ημερήσια διάταξη των Τακτικών
Γενικών Συνελεύσεων οποιοδήποτε θέμα εφ’ όσον ζητηθεί με έγγραφη αίτηση
που υπογράφεται από το 1/5 τουλάχιστον των μελών και έχει κατατεθεί στη
Γραμματεία μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου.
3) Στις Τακτικές όπως και στις Έκτακτες Γ.Σ. απαγορεύεται η συζήτηση θεμάτων
που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη
αρμόδια να αποφασίζει περί:
α) εγγραφής ή διαγραφής μελών
β) του ύψους της ετήσιας συνδρομής και δικαιώματος εγγραφής μελών
γ) τροποποιήσεων του Καταστατικού,
δ) Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής

ε) Έγκρισης των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων).
στ) Σύναψης δανειακών συμβάσεων
ζ) Κάθε άλλου θέματος που προβλέπεται από τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό
Άρθρο 29ο
Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις
Οι Έκτακτες Γ.Σ. συγκαλούνται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. είτε:
α) Μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. που καθορίζει και τα θέματα της ημερήσιας
διάταξης, είτε
β) Μετά από αίτηση που υπογράφεται από το 1/5 τουλάχιστον των μελών και περιέχει
τους λόγους της έκτακτης σύγκλησης οι οποίοι αποτελούν και τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει την Έκτακτη Γ.Σ. μέσα σε 15
μέρες από τη σχετική απόφαση του Δ.Σ. ή την υποβολή της σχετικής αίτησης των μελών.
Άρθρο 30ο
Αρχαιρεσίες
Κάθε τρία χρόνια στην Τακτική Γενική Συνέλευση και μετά το τέλος των άλλων
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης γίνονται οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου
Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής.
Οι υποψήφιοι για το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής, πρέπει
να υποβάλουν στη Γραμματεία έγγραφες δηλώσεις υποψηφιότητας, το αργότερο κατά
την ημέρα των αρχαιρεσιών. Τα ονόματα των υποψηφίων ανακοινώνονται στη
συνέλευση και καταρτίζεται το ψηφοδέλτιο. Εάν δεν έχουν κατατεθεί έγκαιρα οι
δηλώσεις υποψηφιότητας, που είναι απαραίτητες για να καταρτισθεί ψηφοδέλτιο με τον
απαιτούμενο αριθμό υποψηφίων (για το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής
Επιτροπής), οι αρχαιρεσίες αναβάλονται για την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης
εβδομάδας για να συμπληρωθεί στο μεταξύ ο αριθμός των υποψηφίων. Οι αρχαιρεσίες

γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο περιλαμβάνονται τα ονόματα όλων των
υποψηφίων, τόσο για το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. όσο και για το αξίωμα του μέλους
της Ελεγκτικής Επιτροπής.
Κάθε εκλογέας έχει το δικαίωμα να ψηφίσει μέχρι επτά (7) υποψηφίους για τα μέλη του
Δ.Σ. και τρείς (3) για τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής.
Μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται οι επτά πρώτοι και της Ελεγκτικής Επιτροπής οι τρείς πρώτοι
κατά σειράν επιτυχίας, η οποία καθορίζεται από τον αριθμό των σταυρών προτίμησης
που συγκεντρώνει κάθε ένας από τους υποψηφίους. Η Γ.Σ. εκλέγει τριμελή Εφορευτική
Επιτροπή που έχει φροντίδα και την ευθύνη για την ομαλή διεξαγωγή των Αρχαιρεσιών.
Οι Αρχαιρεσίες τελειώνουν με τη δύση του ηλίου, αλλά μπορούν να παραταθούν για μια
ακόμα ώρα. Όταν τελειώσει η ψηφοφορία η Εφορευτική Επιτροπή κάνει τη διαλογή των
ψήφων, ανακηρύσσει τους επιτυχόντες, κατά σειρά επιτυχίας, τόσο για το Δ.Σ. όσο και
για την Ελεγκτική Επιτροπή και καθορίζει την σειρά των επιλαχόντων ανάλογα με τον
αριθμό των ψήφων που συγκέντρωσαν.
Σε περίπτωση ισοψηφίας, η σειρά επιτυχίας καθορίζεται με κλήρωση. Στη συνάχεια η
Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει, υπογράφει και τοποθετεί στον πίνακα ανακοινώσεων
Πρακτικό των Αρχαιρεσιών, καλεί τους επιτυχόντες σε πρώτη συνεδρίαση και παραδίνει
τα ψηφοδέλτια και όλα τα σχετικά με τις Αρχαιρεσίες έγγραφα στον πλειοψηφίσαντα
Σύμβουλο που καλεί το νέο Δ.Σ. να συγκροτηθεί σε σώμα σύμφωνα με το άρθρο 16 και
το απερχόμενο Δ.Σ. να παραδώσει τα σχετικά σύμφωνα με το ίδιο άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
Άρθρο 31ο
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Τροποίηση του Καταστατικού και διάλυση του Συνδέσμου
Για την τροποποίηση του Καταστατικού ή τη διάλυση του Συλλόγου απαιτείται η
σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως η οποία έχει απαρτία εφ’ όσον παρευρίσκονται τα 3/5
τουλάχιστον των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Η απόφαση για την τροποποίηση

του Καταστατικού ή τη διάλυση του Συνδέσμου πρέπει να συγκεντρώσει την πλειοψηφία
των ¾ των πιο πάνω μελών.
Εάν αποφασισθεί η διάλυση του Συνδέσμου η περιουσία του διατίθεται όπου αποφασίζει
η Γ.Σ.
Άρθρο 32ο
Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, τον Εσωτερικό Κανονισμό που
θα συνταχθεί ή τους σχετικούς με τα Σωματεία Νόμους ρυθμίζεται με απόφαση του Δ.Σ.
που υπόκειται στην έγκριση της αμέσως επόμενης Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 18/12/2016
ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
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