ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΙΔΡΥΣΗ - ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΣΚΟΠΟΣ
Άρθρο 1: Σύσταση
Συνίσταται Δευτεροβάθμια Ένωση Επαγγελματικών Σωματείων Ιδιωτικών Κλινικών Ελλάδας μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ» και με
τον διακριτικό τίτλο και με τα αρχικά γράμματα (Π.Ε.Ι.Κ.).
Άρθρο 2: Έδρα
Έδρα της Ένωσης ορίζεται η πόλη της Αθήνας.
Άρθρο 3: Σφραγίδα
Η σφραγίδα της Ένωσης φέρει την υπογραφή «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ» και ως
σύμβολο την μορφή του Ιπποκράτη.
Άρθρο 4: Σκοποί
Σκοποί της Ένωσης είναι:
α) Η μελέτη, διαφύλαξη και προαγωγή των επιστημονικών επιδιώξεων και των ηθικών, κοινωνικών,
οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών των μετεχόντων στην Ένωση αυτή
Σωματείων, με την χρησιμοποίηση, προς τον σκοπό αυτό, παντός νομίμου και θεμιτού μέσου.
β) Η συνένωση και η ένταξη στην δύναμη της Ένωσης όλων, ει δυνατόν, των Πρωτοβάθμιων
Σωματείων Ιδιωτικών Κλινικών που βρίσκονται στην Ελλάδα.
γ) Η συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, με σκοπό την ανύψωση της παρεχομένης
στάθμης νοσηλείας προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και η μελέτη και αντιμετώπιση των
επαγγελματικών εν γένει συμφερόντων των Σωματείων μελών της Ένωσης.
δ) Η καλλιέργεια του πνεύματος συνεργασίας, συναδελφικότητας και αλληλεγγύης μεταξύ των
Σωματείων μελών της Ένωσης.
ε) Η με κάθε νόμιμο και θεμιτό μέσο ανύψωση και ενίσχυση της πνευματικής και κοινωνικής στάθμης
των Σωματείων μελών της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά και της
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εντός των πλαισίων της κειμένης νομοθεσίας οργάνωσης διαλέξεων, μορφωτικών ή άλλων
κοινωνικών εκδηλώσεων (ανακοινώσεις επιστημονικές, δημοσιεύσεις κ.λπ.).
Η πραγματοποίηση των ανωτέρω σκοπών πρέπει να επιδιωχθεί με κάθε πρόσφορο και νόμιμο μέσο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΜΕΛΗ - ΠΟΡΟΙ - ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ
Άρθρο 5: Συγκρότηση της Ένωσης
Μέλη της Ένωσης μπορούν να είναι όλα τα αναγνωρισμένα πρωτοβάθμια επαγγελματικά σωματεία
ιδιωτικών κλινικών της χώρας, γενικών, μικτών και ειδικών, των οποίων η επωνυμία έχει γεωγραφικά
η κλαδικά χαρακτηριστικά και των οποίων τα μέλη παρέχουν οποιαδήποτε ιατρική υπηρεσία και
υγειονομική περίθαλψη ή υπηρεσία σε οποιονδήποτε τομέα ή κλάδο της υγείας διαμέσου της
λειτουργίας κλινικής, γενικής, μικτής ή ειδικής, σύμφωνα με τις ισχύουσες κείμενες διατάξεις.
Άρθρο 6: Εγγραφή Μελών
Για την εγγραφή των μελών της Ένωσης απαιτούνται τα κάτωθι έγγραφα:
α) Αίτηση του Σωματείου προσχώρησης στην Ένωση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο
αυτού στην οποία να περιέχεται δήλωση του αιτούντος Σωματείου ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα το
Καταστατικό της Ένωσης, όπως αυτό θα ισχύει κατά τον χρόνο προσχώρησής του στην Ένωση,
καθώς επίσης και τους Κανονισμούς και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών
Συνελεύσεων αυτής.
β) Επικυρωμένο αντίγραφο του Καταστατικού του αιτούντος Σωματείου καθώς και του κειμένου
κάθε τυχόν τροποποίησης αυτού και επίσημο αντίγραφο της σχετικής απόφασης του αρμοδίου
Δικαστηρίου περί αναγνώρισής του και της εγγραφής του στο ειδικό βιβλίο που τηρείται στο
Πρωτοδικείο της έδρας του.
γ) Ονομαστική κατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του αιτούντος Σωματείου στην
οποία θα αναγράφεται και η διεύθυνση της κατοικίας τους.
δ) Ονομαστική κατάσταση των ταμιακώς εντάξει μελών του αιτούντος Σωματείου μέχρι την ημέρα
κατά την οποία ελήφθη η απόφαση της προσχώρησης στην Ένωση.
ε) Επίσημο απόσπασμα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου του αιτούντος Σωματείου εκ του θα
προκύπτει η ληφθείσα απόφαση περί προσχώρησής του στην Ένωση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης με απόφασή του, εκδιδόμενη εντός είκοσι (20) ημερών από
την υποβολή της σχετικής αίτησης του Σωματείου, εγκρίνει ή απορρίπτει αυτή, χωρίς να απαιτείται
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ειδική αιτιολογία των λόγων απόρριψής της. Από την έγκριση της προσχώρησης του αιτούντος
Σωματείου, υποχρεούται αυτό να καταβάλει αμελλητί το υπό του άρθρου 9 του καταστατικού
προβλεπόμενο «δικαίωμα εγγραφής» καθώς και την καθοριζόμενη συνδρομή. Τυχόν απόρριψη της
σχετικής αίτησης παρέχει σε κάθε διαφωνήσαν Σωματείο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ενώσεως, εφόσον διαφώνησε με την απόρριψη και εφόσον η διαφωνία αυτή έχει αναγραφεί στα
σχετικά πρακτικά, την δυνατότητα προσφυγής στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει, η
οποία θα αποφανθεί οριστικά περί της εγγραφής ή μη του αιτούντος Σωματείου ως μέλους της
Ένωσης, με απόφαση που θα ληφθεί από την αυξημένη πλειοψηφία αυτής.
Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο ή/και η Γενική Συνέλευση της Ένωσης απορρίψει την εγγραφή ενός
νέου Σωματείου ως μέλους, δεν μπορεί να κατατεθεί νέα αίτηση προσχώρησης από το ίδιο Σωματείο
πριν από την πάροδο έξι (6) μηνών από την απόρριψή της.
Άρθρο 7: Δικαιώματα των Μελών
Τα Σωματεία που ανήκουν στη δύναμη της Ένωσης δικαιούνται, εφόσον τηρούν τις διατάξεις του
Καταστατικού αυτής, τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου
καθώς επίσης και τους κανονισμούς αυτής και είναι ταμειακώς εντάξει:
α) Να αντιπροσωπεύονται νομίμως στην Ένωση δια του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου τους
ή του νομίμου αναπληρωτού του, μέσω της συμμετοχής τους στις εργασίες της και της άσκησης των
δικαιωμάτων και υποχρεώσεών τους που απορρέουν από την ιδιότητά τους ως μελών της Ένωσης,
ασχέτως του αριθμού των μελών που ανήκουν στη δύναμή τους.
β) Να συμμετέχουν στην Διοίκηση της Ένωσης δια του ως άνω νομίμου αντιπροσώπου τους,
εκλέγοντα και εκλεγόμενα ως μέλη των συλλογικών οργάνων της Ένωσης.
γ) Να παρίστανται και συμμετέχουν ενεργώς δια των ως άνω νομίμων αντιπροσώπων τους και να
ασκούν τον έλεγχο της Διοίκησης της Ένωσης στις Γενικές Συνελεύσεις.
δ) Να αιτούνται δια γραπτής αίτησής τους, την ηθική αλλά και ουσιαστική ενίσχυση των προς
αντιμετώπιση προβλημάτων που ανακύπτουν στα πλαίσια της Ένωσης.
ε) Να λαμβάνουν γνώση των προβλεπόμενων υπό του άρθρου 3 του Ν. 1712/87 στοιχείων, χωρίς το
δικαίωμα αυτό να ασκείται καταχρηστικώς.
Άρθρο 8: Υποχρεώσεις των Μελών
Τα Σωματεία που ανήκουν στη δύναμη της Ένωσης υποχρεούνται να γνωστοποιούν στην Ένωση
κάθε μεταβολή στην εκπροσώπησή τους δια της υποβολής των αναγκαίων νομιμοποιητικών
εγγράφων της νέας εκπροσώπησης καθώς επίσης και να υποβάλουν στη Διοίκηση της Ένωσης μέχρι
την 31η Μαρτίου εκάστου έτους, πίνακα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τους και όλων των
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ταμειακώς εντάξει μελών τους. Σε περίπτωση παράλειψης γνωστοποίησης εκ μέρους των Σωματείων
της ανωτέρω μεταβολής της εκπροσώπησής τους, το Σωματείο εκπροσωπείται στην Ένωση εγκύρως
από την τελευταία γνωστοποιηθείσα εκπροσώπηση.
Τα Σωματεία που ανήκουν στη δύναμη της Ένωσης οφείλουν να υποβάλουν στην Διοίκηση της
Ένωσης έκθεση και προτάσεις επί οποιουδήποτε θέματος αφορά τα κοινά συμφέροντα των μελών
προς μελέτη και ενέργεια από τους αρμόδιους Κρατικούς φορείς.
Κάθε Σωματείο μέλος καταβάλλει υποχρεωτικά στο Ταμείο της Ένωσης την υπό του άρ. 13
συνδρομή εγγραφής και επανεγγραφής καθώς και τις ετήσιες εισφορές. Κάθε Σωματείο μέλος, το
οποίο καθυστερεί τη συνδρομή ή εισφορά του, έστω και ενός (1) μηνός, δεν δικαιούται να
παρίσταται δια των νομίμων αντιπροσώπων του στις Γενικές Συνελεύσεις της Ένωσης και στερείται
και του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
Άρθρο 9: Αποχώρηση μελών
Κάθε Σωματείο μέλος της Ένωσης δικαιούται να αποχωρήσει από αυτή οποτεδήποτε, κατόπιν
προηγουμένης ειδικής προς τούτο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μελών του αποχωρούντος
Σωματείου. Η σχετική με την απόφαση της αποχώρησης δήλωση πρέπει να καταχωρηθεί στα
πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης. Μέχρι την καταχώρησή της αυτή η απόφαση της
αποχώρησης είναι ελευθέρως ανακλητή με έγγραφη δήλωση του Σωματείου στη Γραμματεία της
Ένωσης.
Οίκοθεν νοείται ότι μέχρι την εν λόγω καταχώρηση ή ανάκλησή της, αναστέλλεται η άσκηση των
δικαιωμάτων του δηλώσαντος ότι αποχωρεί Σωματείου.
Άρθρο 10: Διάλυση μελών
Σωματείο μέλος της Ένωσης από τη στιγμή της νόμιμης διάλυσής του, παύει αυτοδικαίως να έχει την
ιδιότητα του μέλους αυτής.
Την διάλυση αυτή οφείλει το Σωματείο

μέλος να αναγγείλει αμελλητί και εγγράφως προς την

Ένωση. Σε περίπτωση που εκ της παραλείψεως της αναγγελίας αυτής επέλθει παντός είδους ζημία εις
βάρος της Ένωσης, βαρύνεται αποκλειστικά το διαλυθέν Σωματείο – μέλος.
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Άρθρο 11: Διαγραφή - Αποβολή Μελών
Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους της Ένωσης επέρχεται εκτός των ανωτέρω (υπό άρ. 8 και 9
περιπτώσεων) και στην περίπτωση της οριστικής διαγραφής μέλους, κατόπιν σοβαρού πειθαρχικού
παραπτώματος (άρ. …), με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες για να παράγουν
έννομα αποτελέσματα θα πρέπει να επικυρωθούν με απόφαση της επόμενης Γενικής Συνέλευσης της
Ένωσης.
Σε κάθε περίπτωση και μέχρι να αποφασίσει η αρμόδια επόμενη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό
Συμβούλιο μπορεί, ταυτόχρονα με την απόφασή του για τη διαγραφή, να αναστείλει προσωρινά την
ιδιότητα του μέλους, αν διαπιστωθεί ιδιαιτέρως πλημμελής συμπεριφορά εκ μέρους του, που να
δικαιολογεί την πειθαρχική ποινή της οριστικής διαγραφής. Ακολούθως, και πέραν από τις ανωτέρω
δύο περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την διαγραφή – αποβολή του
μέλους, μόνο όταν το μέλος δεν θα εκπληρώνει για διάστημα μεγαλύτερου του ενός έτους τις
οικονομικές του υποχρεώσεις προς την Ένωση και αφού περάσει άπρακτη η προθεσμία των δύο (2)
μηνών από τότε που ειδοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο για την καταβολή των οφειλόμενων
εισφορών.
Οι αποφάσεις περί διαγραφής – αποβολής μέλους, που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο,
λαμβάνονται, εφόσον συντρέχουν βάσιμοι ως προς αυτό λόγοι, από το Διοικητικό Συμβούλιο, το
οποίο, αφού συνεδριάσει σε απαρτία, αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων των παρόντων. Οι
αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου περί οριστικής διαγραφής μέλους πρέπει να είναι πλήρως
αιτιολογημένες και υπόκεινται σε ανάκληση από την πρώτη, μετά τη διαγραφή, τακτική Γενική
Συνέλευση, η οποία και συνεδριάζει, είτε αυτεπαγγέλτως, είτε μετά από έγγραφη προσφυγή του
ενδιαφερομένου, οπότε και επανεγγράφεται αυτοδικαίως, εφόσον φυσικά ανακληθεί η περί
διαγραφής - αποβολής απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το υπό διαγραφή μέλος πρέπει να καλείται εγγράφως από το
Διοικητικό Συμβούλιο σε απολογία ενώπιόν του, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία σε κάθε
περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ημερών από την επικείμενη συνεδρίαση.
Στην κλήση προς απολογία πρέπει να καθορίζεται το διωκόμενο παράπτωμα για το οποίο πρέπει να
απολογηθεί. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί απολογία, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να
αποφασίσει τη διαγραφή του μέλους και χωρίς αυτήν, η οποία και παράγει έννομα αποτελέσματα,
υπό την αίρεση της επικύρωσης της από την επόμενη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την ανωτέρω
παράγραφο. Σε περίπτωση οριστικής αποβολής, μπορεί να ασκηθεί από το πρώην μέλος η προσφυγή
του άρθρου 88 του Α.Κ. και εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη στιγμή που θα του
γνωστοποιηθεί η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί αποβολής - διαγραφής.
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Άρθρο 12: Έλεγχος Μητρώου Μελών
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και έως το τέλος αυτού
(χρόνου), οφείλει με φροντίδα του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία της Ένωσης να ελέγχει το
μητρώο των Σωματείων μελών της Ένωσης για να βεβαιώνεται, εάν κάποιο μέλος για οποιονδήποτε
νόμιμο λόγο πρέπει να διαγραφεί από το μητρώο αυτής.
Κατά την εκτέλεση αυτής του της υποχρέωσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης έχει το
δικαίωμα να ζητά έγγραφες δηλώσεις των υπό κρίση μελών καθώς και αποδεικτικά για το αν πληρούν
τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την ιδιότητα του μέλους. Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα να
διαγράφει προσωρινά από την Ένωση τα μέλη που δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, κατά
τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του παρόντος και υπό τον όρο της επικύρωσης της
διαγραφής από την επόμενη Γενική Συνέλευση.
Άρθρο 13: Πόροι της Ένωσης
Πόροι της Ένωσης είναι: Α. Τακτικοί και Β. Έκτακτοι
Α1) Το δικαίωμα εγγραφής των Σωματείων μελών, το ύψος του οποίου ορίζεται στο ποσό των
πενήντα (50) ευρώ, καταβαλλόμενο εφάπαξ κατά την εγγραφή εκάστου Σωματείου.
Α2) Το δικαίωμα επανεγγραφής των εκ νέου προσχωρούντων στην Ένωση Σωματείων, κατόπιν
προηγηθείσης οικειοθελούς αποχώρησής τους, το ύψος του οποίου ορίζεται στο ποσό των πενήντα
(50) ευρώ, καταβαλλόμενο εφάπαξ κατά την επανεγγραφή του Σωματείου.
Α3) Η ετήσια συνδρομή των Σωματείων μελών το ύψος της οποίας ορίζεται στο ποσό των
τριακοσίων (300) ευρώ, καταβαλλομένη στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης στην αρχή του κάθε
έτους.
Τα ανωτέρω υπό Α1, Α2 και Α3 ποσά δύνανται να αυξομειώνονται με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Ένωσης.
Β1) Οι τυχόν επιβαλλόμενες στα Σωματεία μέλη της Ένωσης έκτακτες εισφορές από τη Γενική
Συνέλευση αυτής με απόφασή της που λαμβάνεται κατά αυξημένη πλειοψηφία, όπως αυτή
καθορίζεται στα άρθρα του παρόντος, η οποία (απόφαση) ορίζει και το ύψος αυτών.
Β2) Τα έσοδα από επαγγελματικές ή κοινωνικές εκδηλώσεις της Ένωσης, οι τυχόν δωρεές,
επιχορηγήσεις, κληρονομιές, κληροδοσίες και κάθε άλλης φύσεως νόμιμη πρόσοδος ή έσοδο,
νομίμως περιερχόμενο στην Ένωση ημεδαπό ή αλλοδαπό.
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Β3) Πάσης μορφής επιχορηγήσεις από Κοινοτικά Προγράμματα, Διεθνή Προγράμματα και Διεθνείς
Οργανισμούς.
Άρθρο 14: Τηρητέα Βιβλία
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης τηρεί υποχρεωτικά με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα και του
Ταμία αντίστοιχα τα παρακάτω βιβλία:
α) Μητρώο των Σωματείων μελών, κατ’ αύξοντα αριθμό, με την επωνυμία κάθε Σωματείου μέλους,
την έδρα του και την ημερομηνία εγγραφής και διαγραφής του.
β) Πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.
γ) Εισπράξεων και Πληρωμών στο οποίο καταχωρούνται τακτικώς κατά χρονολογική σειρά όλες οι
εισπράξεις και οι πληρωμές.
δ) Περιουσίας, το οποίο παρουσιάζει λεπτομερώς κάθε ακίνητη και κινητή περιουσία της Ένωσης.
Όλα τα βιβλία που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο πρέπει να είναι αριθμημένα,
θεωρημένα για κάθε χρήση από την εποπτεύουσα Αρχή, η οποία και μπορεί να λαμβάνει
οποτεδήποτε γνώση του περιεχομένου τους. Κάθε τακτικό μέλος δικαιούται να μελετά - λαμβάνει
γνώση των αναφερόμενων υπό α, β, γ, δ βιβλίων, κατόπιν αιτήσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
Το ενδιαφερόμενο μέλος μπορεί να λάβει – με δικές του δαπάνες – φωτοτυπημένο αντίγραφο των
ανωτέρω βιβλίων, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται μετά από
ειδικά αιτιολογημένο έγγραφο αίτημα του μέλους.
Η Ένωση υποχρεούται, επίσης, να τηρεί και Γραμμάτια εισπράξεων για κάθε χρήση αριθμημένα και
θεωρημένα από την εξελεγκτική επιτροπή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Άρθρο 15: Διοίκηση της Ένωσης
Η Ένωση διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο,
τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τον Αναπληρωτή Ταμία (τακτικά μέλη) και
εκλέγεται ανά τριετία απευθείας από τη Γενική Συνέλευση.
Εκτός από τα τακτικά μέλη εκλέγονται και δύο (2) αναπληρωματικά, τα οποία καλούνται
υποχρεωτικά, σε περίπτωση που έχει κοινοποιηθεί εκ των προτέρων η απουσία κάποιου εκ των
τακτικών μελών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου προς αναπλήρωσή του, με τη σειρά
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εκλογής τους και με σκοπό να συνεδριάσουν εν απαρτία, έχοντας παράλληλα δικαίωμα ψήφου. Σε
περίπτωση όμως που ο Πρόεδρος καλέσει τα αναπληρωματικά μέλη, ενώ υπάρχει απαρτία, τα
αναπληρωματικά αυτά μέλη έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη συζήτηση, αλλά όχι δικαίωμα ψήφου. Η
παρουσία τους ούτως ή άλλως θα τελεί πάντοτε υπό την κρίση του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου
και είναι προαιρετική. Τα αναπληρωματικά μέλη δεν μπορούν να αναπληρώσουν τα μέλη του
Προεδρείου του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους.
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής.
Οι ιδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα, Ταμία και Αναπληρωτή Ταμία δεν
επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτικά μεν τουλάχιστον μία φορά το μήνα, έκτακτα δε
κάθε φορά που παρίσταται ανάγκη, καθώς και κάθε φορά που το επιθυμούν τρία (3) τουλάχιστον
μέλη του, κατόπιν εγγράφου αίτησής τους προς την Πρόεδρο αυτού.
Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, εφόσον παρίστανται
τουλάχιστον τρία (3) μέλη του.
Καμία απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι ισχυρή, χωρίς τη συμφωνία της πλειοψηφίας
των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος της Προέδρου.
Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τέσσερις (4)
συνεχείς συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, θεωρείται αυτοδίκαια ότι έχει παραιτηθεί, οπότε
θα πρέπει να αναπληρώνεται στην επόμενη συνεδρίαση από ένα εκ των αναπληρωματικών μελών.
Εάν παραιτηθούν ή αποβληθούν ή κωλύονται να ασκήσουν τα καθήκοντα για διάστημα μεγαλύτερου
των τριών (3) μηνών, περισσότερα από δύο (2) τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
συγκαλείται από τον Πρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα ή οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία εκλέγει νέο Διοικητικό Συμβούλιο.
Άρθρο 16: Αποστολή και Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί υπεύθυνα την Ένωση, μεριμνά για την επίλυση των πάσης φύσεως
ζητημάτων των μελών της, αποφασίζει για την εγγραφή ή την προσωρινή διαγραφή των μελών της,
σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρ. ... του παρόντος και ενεργεί όλες τις πράξεις της Διοίκησης,
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βάσει των νόμων, του καταστατικού και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων. Ενδεικτικά και
όχι περιοριστικά το Διοικητικό Συμβούλιο:
α) Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εκπλήρωση των επιδιωκόμενων σκοπών, πλην εκείνων
των θεμάτων, τα οποία δυνάμει του παρόντος καταστατικού ή του νόμου υπάγονται ρητώς στην
αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
β) Διαχειρίζεται την περιουσία της Ένωσης.
γ) Λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση και λύση των διαφόρων ζητημάτων
που αφορούν την Ένωση.
δ) Εγκρίνει κάθε δαπάνη, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, καθώς και όσες προκύπτουν εκτάκτως.
ε)

Συντάσσει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων, την οποία υποβάλλει προς έγκριση στην Γενική

Συνέλευση.
στ) Προπαρασκευάζει την σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων και των Πειθαρχικών Συμβουλίων.
ζ) Επιμελείται την εκτέλεση των αποφάσεων την Γενικών Συνελεύσεων.
η) Εγκρίνει την κατάρτιση πάσης φύσεως συμβάσεων μεταξύ της Ένωσης και τρίτων, φυσικών ή
νομικών προσώπων, καθορίζοντας το ουσιαστικό περιεχόμενο αυτών.
θ) Διορίζει και παύει το αναγκαίο υπαλληλικό προσωπικό και καθορίζει την αντιμισθία αυτού.
ι) Εγκρίνει ή απορρίπτει τις αιτήσεις εγγραφής νέων μελών.
ια) Καταρτίζει προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων κατά την έναρξη κάθε διαχειριστικού έτους, τον
οποίο υποχρεωτικά υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση προς έγκριση.
Άρθρο 17: Πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής
Κάθε εκλεγμένο νέο Διοικητικό Συμβούλιο παραλαμβάνει υπεύθυνα, δια πρωτοκόλλου από το παλαιό
την περιουσία, το αρχείο και όλα τα αντικείμενα της Ένωσης, έχοντας την υποχρέωση κατά τη λήξη
της θητείας του ή κατά την έξοδό του από τη Διοίκηση να παραδώσει αυτά ανελλιπή στο
διαδεχόμενο αυτό Διοικητικό Συμβούλιο.
Άρθρο 18: Δυνατότητα εκλογής Σωματείου - Εκπροσώπηση Σωματείου
Κάθε Σωματείο μέλος της Ένωσης μπορεί να εκλεγεί μέλος των συλλογικών οργάνων αυτής.
Την θέση των συλλογικών οργάνων του εκλεγέντος Σωματείου μέλους της Ένωσης καταλαμβάνει ο
εκάστοτε νόμιμος εκπρόσωπος αυτού. Τα Σωματεία μέλη της Ένωσης δικαιούνται οποτεδήποτε να
αντικαθιστούν τον εκπρόσωπό τους στην Ένωση.
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Άρθρο 19: Υπογραφή πρακτικών - Απουσία - Διαφωνία με απόφαση
Τα μέλη των συλλογικών οργάνων της Ένωσης υποχρεούνται στην υπογραφή των πρακτικών των
συνεδριάσεων στις οποίες ήταν παρόντα. Σε περίπτωση άρνησης ή κωλύματος αυτών προς
υπογραφή, γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Η άρνηση αυτή αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα
κατά το άρ. ... του παρόντος.
Μέλη συλλογικών οργάνων που απουσιάζουν κατά τη λήψη απόφασης ή που διαφωνούν με αυτή,
δια καταχωρήσεως της διαφωνίας τους στο σχετικό πρακτικό, δεν ευθύνονται γι’ αυτήν ποινικά ή
αστικά. Δεν αίρεται όμως εκ τούτου η υποχρέωσή τους προς συμμόρφωση με τις αποφάσεις της
Ένωσης.
Άρθρο 20: Παραίτηση μέλους
Σε περίπτωση παραίτησης κάποιου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου καλείται προς αναπλήρωση
αυτού, με μέριμνα του Προέδρου, το κατά σειρά εκλογής αναπληρωματικό μέλος.
Άρθρο 21: Ανυπαρξία αναπληρωματικών μελών
Εάν δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη για την αντικατάσταση σε περίπτωση παραίτησης ή
θανάτου τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, τότε καλείται η Γενική
Συνέλευση προς ανάδειξη αναπληρωματικού.
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Άρθρο 22:
Ο έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης της Ένωσης και της διαχείρισης της περιουσίας της από το
Διοικητικό Συμβούλιο αυτής ανατίθεται σε τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή, της οποίας η θητεία είναι ίση
με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου (τριετής). Η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από τους
νόμιμους αντιπροσώπους των Σωματείων μελών της Ένωσης ανά τριετία από τη Γενική Συνέλευση,
δια μυστικής ψηφοφορίας δια ψηφοδελτίων. Η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την εν γένει περιουσιακή
κατάσταση της Ένωσης και τη συναφή προς αυτή διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου.
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Άρθρο 23:
Σε περίπτωση παραίτησης κάποιου μέλους της Ελεγκτικής Επιτροπής καλείται προς αναπλήρωση
αυτού με μέριμνα του Προέδρου, το κατά σειρά εκλογής αναπληρωματικό μέλος.
Άρθρο 24:
Η Ελεγκτική Επιτροπή ως συλλογικό όργανο ή διαμέσου των μελών της έχει τα ακόλουθα
καθήκοντα:
α) Εποπτεύει και ελέγχει τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης και του Ταμείου αυτής
και επιβλέπει εάν αυτά συμφωνούν με τις διατάξεις του Νόμου και του καταστατικού και με τις
αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.
β) Εξετάζει τα έγγραφα και τα βιβλία της Ένωσης.
γ) Ζητεί οποτεδήποτε την επίδειξη του περιεχομένου του Ταμείου.
δ) Συντάσσει έκθεση περί των πεπραγμένων και της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ένωσης και την υποβάλλει στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση και εκτελεί καθήκοντα Πειθαρχικού
Συμβουλίου.
Τα ανωτέρω καθήκοντα της Ελεγκτικής Επιτροπής, τα οποία αποτελούν και τα δικαιώματα αυτής,
ασκούνται είτε τακτικώς, αμέσως μετά την υποβολή των εκθέσεων και εγγράφων από το Ταμείο, είτε
εκτάκτως κάθε φορά που ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ή αποφασίσει σχετικά η Γενική
Συνέλευση ή το ζητήσει το 1/5 των Σωματείων μελών της Ένωσης με σχετική τους αίτηση
απευθυνόμενης προς αυτήν και το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Επιτροπή διατυπώνει σε έκθεση το
σχετικό πόρισμα του ελέγχου της. Η ανωτέρω έκθεση υποβάλλεται προς τη Γενική Συνέλευση, η
οποία προτείνει ταυτόχρονα την απαλλαγή ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη και
παρέχει κάθε σχετική πληροφορία με την έκθεση.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Άρθρο 25: Τα καθήκοντα του Προέδρου
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, εκτός από την αναφερόμενη στο άρ. ... του
παρόντος εκπροσώπηση έχει τα παρακάτω καθήκοντα:
α) Συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών
Συνελεύσεων μέχρι την εκλογή οριστικού Προεδρείου καθώς επίσης και του Πειθαρχικού
Συμβουλίου. Δίνει τον λόγο σε όσους τον ζητούν, ορίζοντας τη σειρά και τον αφαιρεί όταν το κρίνει
σκόπιμο.
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β) Κηρύσσει την έναρξη και την λήξη των συζητήσεων και των συνεδριάσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου, των Γενικών Συνελεύσεων και του Πειθαρχικού Συμβουλίου. γ) Θέτει τα ζητήματα σε
ψηφοφορία.
δ) Δύναται να διακόψει ή να διαλύσει οποιαδήποτε Συνέλευση ή συνεδρίαση, οι οποίες είναι
θορυβώδεις και απειλούνται προστριβές και αντεγκλήσεις.
ε) Εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων. στ) Υπογράφει
μαζί με τον Γενικό Γραμματέα όλα γενικά τα έγγραφα καθώς και τα πρακτικά του Διοικητικού
Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.
ζ) Υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων κάθε αρχόμενου
διαχειριστικού έτους, τον οποίο υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση της Ένωσης προς έγκριση.
Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν λείπει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, σε
περίπτωση δε κωλύματος και αυτού, ο Γενικός Γραμματέας και σε περίπτωση κωλύματος και αυτού ο
πρεσβύτερος των Συμβούλων. Το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική απόφασή του, μπορεί να αναθέτει
την ενάσκηση ειδικών αρμοδιοτήτων ή κάποιων αρμοδιοτήτων του Προέδρου στον Αντιπρόεδρο
αυτού.
Άρθρο 26: Τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα
Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει το γραφείο, φυλάει τα αρχεία και τη σφραγίδα της Ένωσης, καθώς
και το μητρώο των μελών, αποτελεί δε το σύνδεσμο μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου και των
μελών της Ένωσης. Συντάσσει και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα Πρακτικά των συνεδριάσεων
και όλα τα έγγραφα της Ένωσης και καταρτίζει μαζί με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη κάθε
συνεδρίασης. Τον Γενικό Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή όταν κωλύεται, τον αναπληρώνει κάποιος
από τους Συμβούλους, ο οποίος ορίζεται από τον Πρόεδρο. Ο Γενικός Γραμματέας καθαρογράφει τα
Πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, τα οποία
προσυπογράφει, τηρεί με υπευθυνότητα όλα γενικά τα βιβλία της Ένωσης, λογιστικά και διοικητικά
και εκτελεί κάθε γραφική εργασία της Ένωσης. Ο Γενικός Γραμματέας αποφασίζει αποκλειστικά για
τον καταμερισμό της εργασίας μεταξύ αυτού και των Συμβούλων στους οποίους και δύναται να
εκχωρεί σαφώς οριζόμενα καθήκοντα, όπως ενδεικτικά την τήρηση των πρακτικών των
συνεδριάσεων κ.λπ.
Άρθρο 27: Τα καθήκοντα του Ταμία
Το οικονομικό (λογιστικό) έτος της Ένωσης συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος, δηλαδή αρχίζει την
1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.
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Τα κεφάλαια της Ένωσης τα διαχειρίζεται ο Ταμίας ή σε περίπτωση κωλύματος αυτού ο
αναπληρωτής του, μέσα στα πλαίσια των οδηγιών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικότερα, ο Ταμίας
επιμελείται τις εισπράξεις και πληρωμές, ενεργεί ότι απαιτείται για την καλύτερη αξιοποίηση των
πόρων και των περιουσιακών στοιχείων της Ένωσης, φροντίζει για τη διαχείριση της Ένωσης, τηρεί
τα λογιστικά βιβλία και εκπληρώνει στο ακέραιο τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την
φορολογική και εργατική νομοθεσία.
Τα καθήκοντα του ταμία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά είναι τα ακόλουθα:
α) Εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις αριθμημένες και θεωρημένες από την Ελεγκτική Επιτροπή, οι
οποίες φέρουν την σφραγίδα της Ένωσης και την υπογραφή του εισπράττοντας, τις μηνιαίες
εισφορές των Σωματείων μελών καθώς και όλα εν γένει τα έσοδα της Ένωσης.
β) Ενεργεί κάθε πληρωμή βάσει ενταλμάτων, τα οποία εκδίδονται μετά από έγκριση της σχετικής
δαπάνης από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης και φέρουν την σφραγίδα της
Ένωσης. Σε κάθε ένταλμα πληρωμής πρέπει απαραιτήτως να επισυνάπτει απόσπασμα της σχετικής
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) Ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της Ένωσης όλες τις εισπράξεις αυτής.
δ) Πραγματοποιεί αναλήψεις χρημάτων από αυτά που έχουν κατατεθεί σε πιστωτικές Τράπεζες,
Ιδρύματα ή Οργανισμούς, κατόπιν ειδικής έγκρισης και εξουσιοδότησης του Διοικητικού Συμβουλίου.
Οι σχετικές επιταγές είσπραξης προσυπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα της
Ένωσης.
ε) Τηρεί το βιβλίο Ταμείου (εισπράξεων και πληρωμών) και φυλάσσει σε ιδιαίτερους φακέλους όλα
τα δικαιολογητικά πληρωμής.
στ) Είναι υπόλογος και υπέχει ποινική και αστική ευθύνη για κάθε απώλεια χρημάτων ή πληρωμή
άνευ εντάλματος.
ζ) Υποβάλλει προς το Διοικητικό Συμβούλιο στην αρχή κάθε μήνα συνοπτική κατάσταση των εσόδων
και εξόδων του προηγούμενου μήνα, στο τέλος δε του έτους και σε κάθε περίπτωση, το λιγότερο
μέχρι την 15η Ιανουαρίου του επόμενου έτους, τον απολογισμό της διαχείρισης και της περιουσίας
της Ένωσης για το έτος που έληξε, μαζί με σχετική έκθεση για την περιουσιακή εν γένει κατάσταση
της Ένωσης και εισήγηση επί του προϋπολογισμού του επόμενου έτους. Το Διοικητικό Συμβούλιο και
η Ελεγκτική Επιτροπή επί τη βάσει των στοιχείων αυτών εισηγούνται σχετικά προς την Γενική
Συνέλευση.
η) Ωσαύτως υποβάλλει τα ανωτέρω έγγραφα καθώς και κατάσταση των μη ταμειακώς εντάξει
Σωματείων μελών δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της σύγκλησης της έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης, η οποία έχει ως θέμα ημερησίας διάταξης την οικονομική κατάσταση της Ένωσης.
θ) Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο ετησίως την διαγραφή των μελών, τα οποία καθυστερούν
την τακτοποίηση των οικονομικών τους υποχρεώσεων απέναντι στην Ένωση.
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Η Ένωση τηρεί λογαριασμό όψεως, ο οποίος κινείται μέσω επιταγών Τράπεζας, η οποία ορίζεται με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο λογαριασμός αυτός κινείται με την υπογραφή του Ταμία και
μίας υπογραφής του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου ή του Γενικού Γραμματέα.
Ο Ταμίας καταθέτει το υπόλοιπο του ταμείου στον ανωτέρω λογαριασμό, δυνάμενος να διατηρεί
κάποιο χρηματικό ποσό σε ρευστό για τη τακτοποίηση των τρεχουσών υποχρεώσεων της Ένωσης,
το οποίο ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Για κάθε έκτακτη δαπάνη, πέραν του ποσού που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του,
καθώς και για την αύξηση των καταβαλλόμενων από την Ένωση μισθών, ημερομισθίων, αμοιβών και
λοιπών τακτικών δαπανών, απαιτείται επίσης απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης.
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Άρθρο 28
Η Ένωση εκπροσωπείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο μέσω του Προέδρου του ενεργεί
όλες τις δικαστικές και εξωδικαστικές υποθέσεις. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του
Προέδρου, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και αυτού τον
αναπληρώνει ο Γενικός Γραμματέας. Μπορεί επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο σε ειδικές περιπτώσεις
να ορίσει μέλος της Ένωσης, προκειμένου να το εκπροσωπήσει εξωδικαστικά, κατόπιν χορήγησης
ειδικής συμβολαιογραφικής πληρεξουσιότητας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 29
Την πειθαρχική δικαιοδοσία επί των Σωματείων μελών της Ένωσης ασκεί το Πειθαρχικό Συμβούλιο,
το οποίο συγκροτείται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής, τα
οποία συνέρχονται σε κοινή συνεδρίαση. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και
συνεδριάζει εγκύρως,

όταν παρίστανται τουλάχιστον πέντε (5) από τα μέλη του. Για τη λήψη

αποφάσεων απαιτούνται πέντε (5) ψήφοι. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο προεδρεύεται από τον Πρόεδρο
του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος και το συγκαλεί. Η πρόσκληση περιλαμβάνει ημερομηνία, ώρα
και τόπο διεξαγωγής της συνεδρίασης και επιδίδεται δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη
συνεδρίαση επί αποδείξει, σε όλα τα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε όλα τα
αναπληρωματικά του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής, τα οποία κατά τη σειρά
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της εκλογής τους, καλούνται να συμμετάσχουν στο Πειθαρχικό Συμβούλιο σε αναπλήρωση
απουσιαζόντων τακτικών αυτού μελών. Η απουσία τακτικών μελών διαπιστώνεται κατά την έναρξη
της συνεδρίασης. Μετά την έναρξη της συνεδρίασης δεν επιτρέπεται μεταβολή στην σύνθεση του
Πειθαρχικού Συμβουλίου, εκτός αν πρόκειται για περαιτέρω αναπλήρωση αποχωρήσαντος μέλους για
λόγους ανωτέρας βίας.
Η πρόσκληση επιδίδεται από δικαστικό επιμελητή προς το υπό κατηγορία Σωματείο μέλος,
τηρουμένης της ίδιας προθεσμίας (δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση), το οποίο
καλείται να υποβάλει τις αντιρρήσεις του για τις κατ’ αυτού αιτιάσεις εγγράφως ή να εμφανισθεί κατ’
αυτή και να αναπτύξει αυτές προφορικώς. Στην πρόσκληση διατυπώνονται σαφώς οι αιτιάσεις και
μόνο επ’ αυτών γίνεται συζήτηση.
Άρθρο 30
Οι συζητήσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου καταχωρούνται σε ξεχωριστό βιβλίο πρακτικών, καθώς
και οι λαμβανόμενες αποφάσεις και υπογράφονται από όλους, όσοι παραστάθηκαν. Χρέη Γραμματέως
του Πειθαρχικού Συμβουλίου εκτελεί ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου και σε
περίπτωση απουσίας του, άλλο μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου, το οποίο ορίζεται κάθε φορά από
αυτό.
Εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης εμφανισθεί το υπό κατηγορία Σωματείο μέλος, του
γνωστοποιείται και προφορικώς η κατηγορία, την οποία καλείται να αποκρούσει. Στην περίπτωση
αυτή, οι εξηγήσεις που δίνονται καταχωρούνται στο σχετικό πρακτικό αμέσως, υπαγορευόμενες
συνοπτικά από το ίδιο το Σωματείο, το οποίο και τις υπογράφει. Στη συνέχεια αποχωρεί και
συνεχίζεται η συνεδρίαση προς λήψη απόφασης, η οποία λαμβάνεται πάντοτε με μυστική
ψηφοφορία. Εάν το υπό κατηγορία μέλος δεν υποβάλει τις απόψεις του εγγράφως ή δεν εμφανισθεί
αυτοπροσώπως ή παρόλο που εμφανισθεί αρνηθεί να υπογράψει, γίνεται μνεία στο πρακτικό.
Άρθρο 31
Η απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου υπόκειται σε έφεση, η οποία μπορεί να ασκηθεί μόνο από
το Σωματείο μέλος που καταδικάσθηκε με δήλωσή του που απευθύνεται προς την Ένωση, χωρίς να
απαιτείται για την σύνταξη αυτής η τήρηση ιδιαίτερου τύπου ούτε η εξειδίκευση των λόγων της
έφεσης. Η έφεση ασκείται δια πρωτοκολλήσεως της στο πρωτόκολλο της Ένωσης και επί ποινή
απαραδέκτου εντός δύο (2) μηνών από την επίδοση της απόφασης μέσω δικαστικού επιμελητή στο
μέλος και εισάγεται με επιμέλεια του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου προς λήψη απόφασης
επ’ αυτής, στην πρώτη μετά την απόφαση τακτική Γενική Συνέλευση και εφόσον το σχετικό θέμα
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έχει αναγραφεί στην εν τη προσκλήσει της Γενικής Συνέλευσης ημερησία διάταξη. Η συζήτηση επί
της εφέσεως γίνεται μετά την εξάντληση των άλλων θεμάτων, αλλά πριν των τυχόν
αναγεγραμμένων ως θέμα συζήτησης εκλογών. Η απόφαση λαμβάνεται αμέσως κατά την συζήτηση
κατά την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου ... του παρόντος.
Έφεση μπορεί να ασκήσει το Σωματείο μέλος και κατά απαλλακτικής απόφασης, εφόσον σε αυτή
διατυπώνονται δυσμενείς για αυτό σκέψεις.
Κατά της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης δεν χωρεί ένδικο μέσο, επιφυλασσόμενης της διάταξης
του άρθρου 88 παρ. 2 του Αστικού Κώδικα.
Άρθρο 32
Η ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου παραπομπή Σωματείου μέλους, γίνεται με επιμέλεια του
Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και κατόπιν έγγραφης κλήσης πρωτοκολλημένης στο
πρωτόκολλο της Ένωσης. Την ανωτέρω παραπομπή δικαιούνται να ζητήσουν ο Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής ή δύο τουλάχιστον από τα μέλη των
συλλογικών αυτών οργάνων της Ένωσης ή το 1/5 των μελών της Ένωσης. Γίνεται επίσης με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής.
Άρθρο 33
Εφόσον η κατηγορία στρέφεται κατά μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής
Επιτροπής, αρμόδια να επιληφθεί αυτής είναι ή Γενική Συνέλευση καλούμενη και εκτάκτως, εντός
τριών μηνών από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης στο πρωτόκολλο της Ένωσης της, η οποία πρέπει
να αναπτύσσει κατά τρόπο σαφή την κατηγορία της αίτησης. Η Συνέλευση αποφασίζει κατά την
αυξημένη πλειοψηφία του άρ. ..., επιφυλασσομένης της διατάξεως του άρθρου 88 παρ. 2 του
Αστικού Κώδικα.
Άρθρο 34
Πειθαρχικά αδικήματα για τα οποία επιτρέπεται η παραπομπή Σωματείου μέλους ενώπιον του
Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι:
1) Ενέργειες του Σωματείου μέλους, οι οποίες στρέφονται κατά της Ένωσης, των σκοπών και του
έργου αυτής. Η διατύπωση σε συνεδρίαση οποιουδήποτε πολυμελούς οργάνου της Ένωσης γνωμών
και κρίσεων περί του τρόπου εκπλήρωσης του σκοπού του δεν δύναται να θεμελιώσει το αδίκημα
της παραγράφου αυτής.
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2) Η εκ προθέσεως μη συμμόρφωση προς τις αποφάσεις της Ένωσης.
3) Η συμμετοχή του Σωματείου μέλους σε άλλη Ένωση, επιδιώκοντας τους ίδιους με την παρούσα
Ένωση σκοπούς, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρο 35
Το Πειθαρχικό Συμβούλιο δύναται να επιβάλει τις εξής ποινές:
1) Διατύπωση απλών συστάσεων.
2) Επίπληξη με κοινοποίηση της απόφασης στα λοιπά μέλη της Ένωσης.
3) Προσωρινή διαγραφή του Σωματείου μέλους από την Ένωση.
4) Οριστική διαγραφή του Σωματείου μέλους από την Ένωση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 36
Η Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών της Ένωσης είναι το κυρίαρχο σώμα και συνέρχεται
τακτικώς μεν κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους, εκτάκτως δε σε κάθε άλλη περίπτωση. Ασκεί
εποπτεία επί των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής και έχει
αρμοδιότητα να αποφασίζει επί παντός θέματος, το οποίο εκ του Νόμου ή δια του παρόντος
καταστατικού υπάγεται ρητά στην αρμοδιότητά της.
Με την επιφύλαξη κάθε άλλης διάταξης, η οποία καθιερώνει αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής
Συνέλευσης, αυτή είναι αποκλειστικά αρμόδια:
α) Να αποδέχεται την λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων αυτού.
β) Να ακροάται τις εισηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής και να
αποφασίζει επ’ αυτών.
γ) Να απαλλάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο από τυχόν ευθύνη που απορρέει από την διοίκηση από
αυτό της Ένωσης.
δ) Να εγκρίνει τον απολογισμό της ελεγχόμενης χρονικής περιόδου και κάθε ισολογισμό.
ε) Να εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και της Εφορευτικής
Επιτροπής.
στ) Να ασκεί πειθαρχική δικαιοδοσία κατά τις διατάξεις του παρόντος.
ζ) Να αποφασίζει την τροποποίηση του καταστατικού αυτού.
η) Να αποφασίζει για κάθε ζήτημα που παραπέμπεται σε αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο.
θ) Να αποφασίζει την διάλυση της Ένωσης.
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Άρθρο 37
Η τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται τακτικά κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με
μέριμνα του Προέδρου, κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους, έκτακτα δε κατόπιν αίτησης προς το
Διοικητικό Συμβούλιο δύο τουλάχιστον από τα μέλη αυτού, του Προέδρου της Ελεγκτικής Επιτροπής
ή δύο μελών αυτής και κατά σε κάθε άλλη περίπτωση και χρόνο που ορίζει το καταστατικό καθώς
κατά το άρθρο 96 του Αστικού Κώδικα.
Άρθρο 38
Στην πρόσκληση πρέπει να σημειώνεται επακριβώς ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα της συνόδου
και τα θέματα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης.
Στην ίδια πρόσκληση πρέπει να σημειώνεται ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα της συνόδου, σε
περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την πρώτη κανονική σύνοδο και τα ίδια στοιχεία για τη μη
επίτευξη απαρτίας και κατά την δεύτερη σύνοδο. Κάθε νέα ημερομηνία συνόδου πρέπει να απέχει
από την προηγούμενη τουλάχιστον επτά (7) ημέρες, όχι όμως περισσότερο των δεκαπέντε (15)
ημερών.
Η πρόσκληση κοινοποιείται στα Σωματεία μέλη με συστημένη επιστολή στην έδρα που έχει δηλωθεί
από το καθένα από αυτά, η οποία αποστέλλεται προς τα μέλη δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν
από την οριζόμενη για τη Συνέλευση ημέρα και ισχύει και για την μετ’ αναβολή λόγω μη επίτευξης
απαρτίας ημερομηνία. Εάν η Συνέλευση έχει θέμα την τροποποίηση του καταστατικού ή την παύση
του Διοικητικού Συμβουλίου ή τη διάλυση της Ένωσης, τότε η πρόσκληση αποστέλλεται προς τα
μέλη είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη Συνέλευση ημέρα. Σε κάθε
περίπτωση αναρτάται στα γραφεία της Ενώσεως.
Σε κάθε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση εισάγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ο απολογισμός του
λήγοντος έτους και ο προϋπολογισμός του επόμενου. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την
έγκριση του απολογισμού και του προϋπολογισμού μετά την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής. Τα
υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης κάθε Γενικής Συνέλευσης ορίζονται ανάλογα με τις
περιστάσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο.
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Άρθρο 39
Μετά την παρέλευση ενός τετάρτου από την ώρα της πρόσκλησης, υπό την προεδρία του Προέδρου
του Διοικητικού Συμβουλίου, διαπιστώνεται η ύπαρξη ή μη απαρτίας. Σε περίπτωση μη σχηματισμού
απαρτίας, η Συνέλευση αναβάλλεται για να συνέλθει κατά το προηγούμενο άρθρο.
Εάν διαπιστωθεί απαρτία η Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής και στη
συνέχεια αρχίζει η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Θέμα μη εγγεγραμμένο στην ημερήσια διάταξη που περιέχεται στην πρόσκληση της Συνέλευσης, δεν
μπορεί να συζητηθεί από την Συνέλευση. Ανακοινώσεις όμως επ’ αυτών επιτρέπονται πριν την
έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.
Άρθρο 40
Οι αποφάσεις της Συνέλευσης λαμβάνονται πάντοτε δια μυστικής ψηφοφορίας, κατόπιν ονομαστικής
κλήσης των Σωματείων μελών να ψηφίσουν, όπως αυτό ορίζεται στο παρόν καταστατικό ή το Νόμο.
Ψηφοφορία δια βοής απαγορεύεται.
Άρθρο 41
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία των μισών και ενός των ταμειακώς
εντάξει Σωματείων μελών της Ένωσης.
Εφόσον και την τρίτη φορά, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 του Ν. 1712/1987 δεν επιτευχθεί
απαρτία, προσκαλείται εξαρχής και εντός δύο (2) μηνών νέα Γενική Συνέλευση, η οποία περιλαμβάνει
εκτός των άλλων τα θέματα της ματαιωθείσας ημερήσιας διατάξεως με πρόταση πρώτου θέματος τη
διάλυση ή μη της Ένωσης.
Άρθρο 42
Η Συνέλευση αποφασίζει κατ’ απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός εάν δια του
παρόντος απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία, οπότε αυτή αποφασίζει δια των δύο τρίτων (2/3) πλέον
ενός των παρόντων.
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Άρθρο 43
Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης διατυπώνονται καθόσον διαρκούν οι εργασίες της. Πρέπει να
είναι συνοπτικά αλλά σαφή και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέλευσης,
οι οποίοι δεν μπορούν να είναι μέλη συλλογικού οργάνου της Ένωσης. Υπογράφονται επίσης και από
τρία (3) μέλη της Συνέλευσης. Ο Πρόεδρος αυτής προσκαλεί προς υπογραφή των πρακτικών και
κάθε μέλος, το οποίο επιθυμεί να υπογράψει.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΕΚΛΟΓΕΣ
Άρθρο 44
Οι εκλογές προς ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής διεξάγονται κάθε τριετία
μετά τη λήξη της θητείας αυτών ή εφόσον, ασχέτως λόγου, εκκενωθήκαν τόσες θέσεις μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε να μην συμπληρώνεται ο αριθμός των πέντε (5) μελών για το
Διοικητικό Συμβούλιο και των τριών (3) μελών για την Ελεγκτική Επιτροπή και ακόμα και δια της
αναπλήρωσης

των απελθόντων μελών από τα αναπληρωματικά μέλη, τα οποία καλούνται σε

αναπλήρωση απελθόντος μέλους κατά τη σειρά της εκλογής τους. Στην τελευταία περίπτωση
συγκαλείται η Γενική Συνέλευση εκτάκτως προς εκλογή ίσου αριθμού μελών προς τις κενές θέσεις,
εκλεγομένων επιπλέον νέων αναπληρωματικών, για κάθε ένα από τα δύο συλλογικά όργανα.
Συμπληρωματική εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εφορευτικής Επιτροπής δεν
γίνεται, εάν η περίπτωση εκκένωσης των κατά τις ανωτέρω θέσεις των μελών τους, συμπίπτει εντός
του τελευταίου τετραμήνου της θητείας αυτών. Τα υπόλοιπα μέλη αυτών, μπορούν να προκαλέσουν
την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης προς συμπλήρωσή τους, εάν κρίνουν ότι εκ του περιορισμού
του αριθμού των μελών τους παραβλάπτεται η ομαλή διεξαγωγή των εργασιών της Ένωσης.
Άρθρο 45
Η Γενική Συνέλευση, καλούμενη προς ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής
Επιτροπής, εκλέγει για το μεν Διοικητικό Συμβούλιο πέντε (5) τακτικά μέλη και δυο (2)
αναπληρωματικά, για την δε Ελεγκτική Επιτροπή τρία (3) τακτικά και ένα (1) αναπληρωματικό. Η
εκλογή διεξάγεται δια μυστικής ψηφοφορίας. Ως εκλεγέντες θεωρούνται οι κατά σειρά
πλειοψηφίσαντες. Σε περίπτωση ισοψηφίας των καλουμένων να καταλάβουν την τελευταία θέση
καθενός από τα δύο σώματα, προτιμάται ο δια κλήρου ευνοηθείς. Η κλήρωση διεξάγεται αμέσως.
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Η μη πλήρης αναγραφή της επωνυμίας Σωματείου μέλους στο ψηφοδέλτιο δεν καθιστά άκυρη την
υπέρ αυτού ψήφο, αρκεί να προκύπτει επαρκώς περί ποιου Σωματείου μέλους πρόκειται.
Οι εκλογές, εφόσον στην ημερησία διάταξη της Γενικής Συνέλευσης είναι αναγεγραμμένα και άλλα
θέματα, διεξάγονται πάντοτε τελευταίες.
Άρθρο 46
Αμέσως μόλις περατωθούν οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης επί των άλλων θεμάτων της
ημερησίας διάταξης, καλείται αυτή δια μυστικής ψηφοφορίας να εκλέξει δύο μέλη αυτής, προς
συγκρότηση της Εφορευτικής Επιτροπής. Της Εφορευτικής Επιτροπής προεδρεύει Πρωτοδίκης, ο
οποίος ορίζεται από τον αρμόδιο κ. Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείο
Αθηνών. Μέλη καθίστανται οι κατά σειρά πλειοψηφίσαντες. Σε περίπτωση ισοψηφίας των
καλουμένων γίνεται κλήρωση. Δεν δύναται να εκλεγεί μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής, πρόσωπο,
το οποίο μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή.
Η Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά για την τήρηση της τάξης, εποπτεύει την διενέργεια των
αρχαιρεσιών, των εκλογών και κάθε είδους ψηφοφοριών, ώστε να διενεργούνται σύμφωνα με τις
διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού, σύμφωνα με το Μητρώο Μελών και αποφαίνεται
προσωρινά, αναφορικά με κάθε αμφισβήτηση ή υποβαλλόμενη ένσταση.
Στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής παραδίδεται, αμέσως μετά τη συγκρότησή της, το βιβλίο
μητρώου και μελών και επικυρωμένος κατάλογος των όσων από αυτά δεν έχουν το δικαίωμα του
εκλέγειν και εκλέγεσθαι με συνοπτική σημείωση της αιτίας του αποκλεισμού αυτών. Η στέρηση των
δικαιωμάτων αυτών καθώς και η μη εκπλήρωση των οικονομικών τους υποχρεώσεων προς την
Ένωση αίρεται, εάν καταβληθούν τα οφειλόμενα μέχρι την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης κατά την
πρώτη και τις μετ’ αναβολή συνεδριάσεις αυτής, ποτέ όμως μετά την έναρξη.
Άρθρο 47
Οι εκλογές διεξάγονται υπό την εποπτεία της Εφορευτικής Επιτροπής, κατά τις διατάξεις των άρθρων
22 και 23 παράγραφος 1 του Ν. 330/1976.
Η αποχώρηση των αιρετών μελών της Εφορευτικής Επιτροπής, δεν κωλύει την διεξαγωγή των
εκλογών, αρκούσης της παρουσίας του αντιπροσώπου της Δικαστικής Αρχής.
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Για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών, των εκλογών και του αποτελέσματος τους, η Εφορευτική
Επιτροπή καταρτίζει Πρακτικό, στο οποίο επισυνάπτεται ονομαστικός κατάλογος των μελών που
ψήφισαν. Το Πρακτικό υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη της Επιτροπής, παραδίδεται από τον
Πρόεδρό της στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης.
Αντίγραφο του Πρακτικού της Εφορευτικής Επιτροπής χορηγείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό
Συμβούλιο της Ένωσης σε κάθε τακτικό μέλος, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την υποβολή της
σχετικής αίτησης.
Είναι ασυμβίβαστη η ιδιότητα του μέλους της Εφορευτικής Επιτροπής και του υποψηφίου για
οποιοδήποτε άλλο όργανο της Ένωσης.
Άρθρο 48
Εντός δέκα (10) ημερών από την εκλογή, το κατά το άρθρο 42 πλειοψηφίσαν μέλος της Εφορευτικής
Επιτροπής, συγκαλεί σε κοινή συνεδρία το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο και τα νεοεκλεγέντα
μέλη αυτού και υπό την Προεδρία του το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο παραδίδει τα αρχεία, τα
γραφεία και την περιουσία της Ένωσης στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, συντασσόμενου πρακτικού.
Μετά ταύτα, μετά την αποχώρηση των μελών του παλαιού συμβουλίου και του μέλους της
Εφορευτικής Επιτροπής, το νέο Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα δια της εκλογής του Προέδρου,
Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα, Ταμία και Αναπληρωτή Ταμία αυτού. Τα ίδια αναλογικά γίνονται
και για την Ελεγκτικής Επιτροπής, για την εκλογή του Προέδρου αυτής.
Άρθρο 49
Η τριετής θητεία των νεοεκλεγέντων μελών των δύο σωμάτων, αρχίζει από την συγκρότηση αυτών
σε σώμα. Μέχρι της ημερομηνίας αυτή η Ένωση διοικείται και εκπροσωπείται από το απερχόμενο
Διοικητικό Συμβούλιο, αποκλειστικά για τη διεξαγωγή των καθημερινών αναγκών του. Μέχρι την
ημερομηνία αυτή θεωρείται ότι παρατείνεται η θητεία των μελών του. Εάν το πλειοψηφίσαν μέλος
της Εφορευτικής Επιτροπής παραλείψει να συγκαλέσει την κοινή συνεδρία ή εάν τα απερχόμενα μέλη
ή κάποια από αυτά δεν εμφανισθούν κατ’ αυτή, τα νεοεκλεγέντα μέλη των δύο οργάνων
συνέρχονται αμέσως μετά την πάροδο του δεκαημέρου, συγκροτούνται σε σώμα και θεωρείται
αυτοδικαίως ότι παρέλαβαν την διοίκηση και την περιουσία του Σωματείου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Άρθρο 50
Προς λήψη απόφασης περί τροποποίησης του παρόντος ή περί διάλυσης της Ένωσης, απαιτείται στη
Συνέλευση η παρουσία τουλάχιστον των μισών των νομίμων αντιπροσώπων των ταμειακώς εντάξει
Σωματείων – μελών και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) εξ αυτών.
Η Ένωση διαλύεται με απόφαση της Συνέλευσης, εφόσον, ανεξαρτήτως λόγου, η Συνέλευση ήθελε
κρίνει τούτο επιβαλλόμενο. Ωσαύτως διαλύεται, εάν παραμείνουν λιγότερα των δύο (2) Σωματείων –
μελών ή οσάκις αυτό προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 1712/1987 και του Αστικού Κώδικα.
Σε περίπτωση διάλυσης της Ένωσης, αυτή τίθεται υπό εκκαθάριση, η οποία διενεργείται από τα
τελευταία μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής, ως εκκαθαριστές. Η Συνέλευση δύναται να αποφασίσει
διαφορετικά .
Το απομένον της περιουσίας της Ένωσης, μετά τη λήξη της εκκαθάρισης διατίθεται υπέρ
φιλανθρωπικού σκοπού, επιλεγόμενου από τους εκκαθαριστές, εκτός εάν η διάλυση αποφασίσθηκε
από τη Γενική Συνέλευση και αυτή όρισε ως προς την τύχη της περιουσίας διαφορετικά.
ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Άρθρο 51
Ότι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό και του συνταχθησομένου εσωτερικού κανονισμού
ρυθμίζεται από το Νόμο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Όλες οι μέχρι της αναγνώρισης της Ένωσης δαπάνες θεωρείται ότι έχουν γίνει προς το συμφέρον της
και αποδίδονται στους καταβάλλοντες εκ του Ταμείου της.
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ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ
Τούτο το καταστατικό το οποίο αποτελείται από …. άρθρα, αφού αναγνώστηκε και συζητήθηκε από
τις ιδρυτές, γίνεται αποδεκτό και υπογράφεται από τα ιδρυτικά μέλη κατά την συνεδρίαση της ... στο
…………………, θα τεθεί δε σε ισχύ αμέσως μετά την κατά νόμο έγκρισή του από το Πρωτοδικείο
Αθηνών. Μέχρις εγκρίσεώς του η Ένωση θα διοικείται από το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο εκ
τριών (3) μελών εκ των ιδρυτών αυτής, το οποίο θα ενεργήσει τα δέοντα για την αναγνώριση της
Ένωσης και θα συγκαλέσει εντός μηνός από της νομίμου εγγραφής αυτής εις τα Βιβλία Σωματείων
του Πρωτοδικείου Αθηνών Γενική Συνέλευση για την εκλογή του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου.
ΑΘΗΝΑ, …………

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Τα ιδρυτικά μέλη
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