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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  

Του Σωματείου με την επωνυμία «Όμιλος Τεχνητής Νοημοσύνης» 

 

Άρθρο 1 

Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σφραγίδα 

1. Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Όμιλος Τεχνητής Νοημοσύνης» και διακριτικό τίτλο στην ελληνική 

«Ο.ΤΕ.Ν.» και στην αγγλική “Association of Artificial Intelligence” με αντίστοιχο διακριτικό τίτλο “AI 

Catalyst”, με έδρα την Αθήνα και γραφείο επί της οδού Ομήρου 6, ενώ μπορεί να ιδρύει γραφεία του 

και σε άλλα μέρη της χώρας.  

2. Οι υπογράφοντες το παρόν Καταστατικό είναι οι ιδρυτές και τα πρώτα μέλη του Σωματείου και θα 

αποκαλούνται στο εξής «Ιδρυτικά μέλη». Όσα μέλη προσχωρήσουν στο Σωματείο μετά την υποβολή της 

αίτησης για την εγγραφή του Σωματείου στο Ειδικό δημόσιο βιβλίο Σωματείων, που τηρείται στο 

αρμόδιο δικαστήριο, θα αποκαλούνται στο εξής «μέλη». Όπου θα αναφέρεται ο όρος μέλη χωρίς 

εισαγωγικά, θα εννοούνται μαζί τα «Ιδρυτικά μέλη» και τα «μέλη».  

3. Το Σωματείο θα χρησιμοποιεί σφραγίδα, η οποία θα αναφέρει την επωνυμία του και τον διακριτικό 

τίτλο στην ελληνική και την αγγλική, θα φέρει το λογότυπό του καθώς και όσα στοιχεία (ΑΦΜ κλπ) 

απαιτούνται από το νόμο. Το Σωματείο μπορεί με απόφαση που θα λάβει το Διοικητικό Συμβούλιο μια 

φορά να καθορίσει ειδικό σήμα καθώς και τροποποιήσεις του. Κάθε περαιτέρω αλλαγή του σήματος, 

μπορεί να πραγματοποιηθεί με τροποποίηση του Καταστατικού.  

 

Άρθρο 2 

Διάρκεια 

Η διάρκεια του Σωματείου είναι αορίστου χρόνου. 

 

Άρθρο 3 

Σκοπός 

Σκοπός του Σωματείου είναι:  

1. Η μελέτη, προώθηση, προβολή, διάδοση και υιοθέτηση των ευεργετημάτων της 4ης τεχνολογικής 

επανάστασης μέσω της καινοτομίας στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence) και 

της Επιστήμης των Δεδομένων (Data Science) στην Ελλάδα, και  

2. Η ανάδειξή του ως θεσμικού Συμβούλου της Πολιτείας αλλά και επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών 

του ιδιωτικού τομέα που θέλουν να αξιοποιήσουν τις τεχνολογίες της Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial 

Intelligence) και της Επιστήμης των Δεδομένων (Data Science) στο χώρο δραστηριοποίησής τους. 
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Ειδικότερα: 

➢ Η προώθηση, ευαισθητοποίηση και διάδοση των νέων τεχνολογιών στην κοινωνία αλλά και τις 

επιχειρήσεις, ειδικά των τεχνολογιών που σχετίζονται με την ανάλυση των δεδομένων και την Τεχνητή 

Νοημοσύνη. 

➢ Η μελέτη, συγκέντρωση στοιχείων, επεξεργασία δεδομένων, έρευνα, άρθρωση επιστημονικού λόγου 

και η συστηματική επεξεργασία και υποβολή προτάσεων σε κάθε αρμόδιο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα 

ώστε σε συνεργασία μαζί τους να προωθούνται οι σκοποί του και να αντιμετωπίζονται ζητήματα και 

προβλήματα που αφορούν την Τεχνητή Νοημοσύνη. 

➢ Η προάσπιση και προστασία των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων που απορρέουν από την 

διεθνή, ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία σε σχέση με την Τεχνητή Νοημοσύνη και την Επιστήμη των 

Δεδομένων. 

➢ Η προώθηση της διαφάνειας, της αξιοπιστίας και της εμπιστοσύνης μεταξύ δημοσίων φορέων, 

επιχειρήσεων και πολιτών για ζητήματα Τεχνητής Νοημοσύνης. 

➢ Η προώθηση και διάδοση των ψηφιακών δεξιοτήτων στην κοινωνία και στις επιχειρήσεις. 

➢ Η βελτίωση του κλίματος συνεργασίας, επικοινωνίας και ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ Ακαδημαϊκών 

φορέων και ερευνητικών κέντρων με νεοφυείς και νεανικές επιχειρήσεις.  

➢ Η προώθηση του εθελοντισμού και η καλλιέργεια ενός πνεύματος διαμοιρασμού επιχειρηματικών και 

ακαδημαϊκών υποδειγμάτων (success stories) στον χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης. 

➢ Η προώθηση και εξοικείωση των δημοσίων φορέων και υπηρεσιών (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 

αναφέρονται ΟΤΑ, Κυβερνητικές υπηρεσίες, Πανεπιστήμια και Πολυτεχνεία, Σχολεία, Υπουργεία, άλλες 

ΜΚΟ, σύλλογοι, κτλ.) με νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης και 

επεξεργασίας δεδομένων. 

➢ Η προαγωγή της κουλτούρας υιοθέτησης νέων τεχνολογιών σε όλα τα επίπεδα της ιδιωτικής και 

δημόσιας εκπαίδευσης, με έμφαση κυρίως στην Τεχνητή Νοημοσύνη. 

➢ Η ανάπτυξη δικτύων υποστήριξης επιχειρήσεων και φορέων του Δημοσίου στο εσωτερικό και το 

εξωτερικό με σκοπό στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, βιώσιμων επιχειρηματικών ιδεών και 

εγχειρημάτων, με έμφαση κυρίως στην Τεχνητή Νοημοσύνη. 

➢ Η μεταφορά τεχνογνωσίας από το εξωτερικό με σκοπό την υποστήριξη επιχειρήσεων και φορέων του 

Δημοσίου ή άλλων ιδιωτικών φορέων. 

➢ Η ανάδειξη της γυναικείας έρευνας και εν γένει η ανάδειξη και υποστήριξη της έρευνας της Τεχνητής 

Νοημοσύνης σε κοινωνικές ομάδες που αποτελούν μειονότητες. 

➢ Η υποβοήθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης προσφύγων μέσω τεχνολογικών δράσεων.  

➢ Η ανάδειξη της σημασίας του κοινωνικού «επιχειρείν» στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης. 
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➢ Η προαγωγή του μορφωτικού, επιστημονικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών του και η έμπρακτη 

έκφραση αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του με την διαρκή ενημέρωση, πληροφόρηση, επικοινωνία 

και δια βίου εκπαίδευσή τους σε θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης. 

➢ Οποιοσδήποτε άμεσος ή έμμεσος σκοπός του Σωματείου που έχει πολιτικά κίνητρα ή κίνητρα που 

επιδιώκουν συνεργασία με άλλες ενώσεις προσώπων που επιδιώκουν πολιτικούς σκοπούς, 

απαγορεύονται. 

 

Άρθρο 4 

Μέσα επίτευξης του σκοπού 

Το Σωματείο επιδιώκει την πραγματοποίηση των σκοπών του με κάθε νόμιμο μέσο που κατά την κρίση του 

Δ.Σ. θα βοηθήσει στην πραγμάτωση των σκοπών του, ενδεικτικά -και όχι περιοριστικά-, δύναται: 

1. Να διοργανώνει συνέδρια, σεμινάρια, διαλέξεις, εκδηλώσεις ή εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με 

τις νέες τεχνολογίες και την επιχειρηματικότητα (σε Ελλάδα και εξωτερικό), ειδικά στον τομέα της 

Τεχνητής Νοημοσύνης και της Επιστήμης των Δεδομένων ή να συμμετέχει ως συνεργάτης σε αυτά. 

2. Να διοργανώνει επιχειρηματικές αποστολές για συμμετοχή σε συνέδρια και εκθέσεις σχετικά με τις 

νέες τεχνολογίες και την επιχειρηματικότητα στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης και της Επιστήμης 

των Δεδομένων. 

3. Να δημιουργεί σχετικό οπτικοακουστικό περιεχόμενο (έντυπο ή/και ηλεκτρονικό) σχετικά με τις νέες 

τεχνολογίες και την επιχειρηματικότητα στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης και της Επιστήμης των 

Δεδομένων και να το δημοσιοποιεί δημόσια ή με πληρωμή. 

4. Να βοηθά ή να προχωρά στη συγγραφή, μετάφραση, έκδοση, επιμέλεια, αγορά, διάθεση, προώθηση 

επιστημονικών έργων ως και την έκδοση εφημερίδων και εντύπων (ηλεκτρονικών και μη). 

5. Να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και επιχειρήσεις σχετικά με 

τις νέες τεχνολογίες και την επιχειρηματικότητα στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης και της 

Επιστήμης των Δεδομένων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται ΟΤΑ, Κυβερνητικές υπηρεσίες, 

Πανεπιστήμια και Πολυτεχνεία, Σχολεία, Υπουργεία, ΜΚΟ, σύλλογοι, σωματεία, συνεταιρισμοί, άλλοι 

φορείς της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, κ.α.) ιδίως για την υλοποίηση κάθε είδους προγραμμάτων. 

6. Να διοργανώνει δράσεις σχετικά με τις νέες τεχνολογίες και την επιχειρηματικότητα στον τομέα της 

Τεχνητής Νοημοσύνης και της Επιστήμης των Δεδομένων (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά αναφέρονται 

για παράδειγμα διαγωνισμοί επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, hackathons, ημερίδες και 

παρουσιάσεις σε σχολεία και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, εκδρομές κ.α.). 

7. Να διατηρεί μητρώο μεντόρων (από μέλη και μη του Σωματείου) με σκοπό την παροχή υπηρεσιών 

συμβουλευτικής σχετικά με τις νέες τεχνολογίες και την επιχειρηματικότητα στον τομέα της Τεχνητής 

Νοημοσύνης και της Επιστήμης των Δεδομένων. 
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8. Να διατηρεί ιστολόγιο και ηλεκτρονική σελίδα στο διαδίκτυο με αρθρογραφία σχετικά με τις νέες 

τεχνολογίες και την επιχειρηματικότητα στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης και της Επιστήμης των 

Δεδομένων, ενημερώνοντας και ευαισθητοποιώντας την κοινή γνώμη για την προώθηση των σκοπών 

του. 

9. Να δημοσιοποιεί άρθρα και απόψεις μελών σχετικά με θέματα τεχνολογίας και επιχειρηματικότητας 

στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης και της Επιστήμης των Δεδομένων και να επικοινωνεί με τα 

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας για την προώθηση των σκοπών του, συμμετέχοντας σε 

συζητήσεις με αρθρογραφία στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, με ομιλίες και έκδοση ενημερωτικών 

φυλλαδίων, περιοδικών, βιβλίων και οπτικοακουστικού υλικού, ημερολογίων, βιβλίων, εκπαιδευτικού 

υλικού και άλλων εντύπων για το κοινό. 

10. Να δημιουργήσει ένα ψηφιακό χώρο συνάντησης (κοινωνική δικτύωση) για την καταγραφή του 

ελληνικού και ευρύτερου οικοσυστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στον τομέα της 

Τεχνητής Νοημοσύνης και της Επιστήμης των Δεδομένων. 

11. Να δημιουργεί χώρους συνάντησης μελών (εντευκτήριο μελών), βιβλιοθήκη/αναγνωστήριο, χώρους 

συζητήσεων και ανταλλαγής απόψεων, χώρους παρουσιάσεων, διαλέξεων και εκδηλώσεων, 

διαμοιραζόμενους-κοινόχρηστους χώρους εργασίας (ανοιχτού και κλειστού τύπου – coworking spaces), 

χώρους φιλοξενίας ομάδων εργασίας και επιχειρήσεων, χώρους επιχειρηματικής επώασης 

(accelerator/incubator), χώρους γραφείων, αθλητικών εγκαταστάσεων κα. 

12. Να δημιουργεί παραρτήματα ανά την Ελληνική επικράτεια και το εξωτερικό. 

13. Να ιδρύει ομάδες εργασίας και τμήματα με έμφαση στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης και της 

Επιστήμης των Δεδομένων αλλά και την «Πράσινη Οικονομία» και τον «Ψηφιακό» Μετασχηματισμό της 

Οικονομίας ή όπως αλλιώς ορίσει το Δ.Σ. 

14. Να συμμετέχει σε φορείς/οργανώσεις/ομάδες εργασίας στο εσωτερικό και το εξωτερικό με παρόμοιους 

σκοπούς. 

15. Να βραβεύει ή/και να χορηγεί επαίνους σε μέλη του αλλά και σε τρίτα μέρη (πχ. διακεκριμένες 

προσωπικότητες, εταιρείες κ.α.) για τις επαγγελματικές τους διακρίσεις, το ήθος, την κοινωνική 

αλληλεγγύη και την εταιρική κοινωνική ευθύνη που επέδειξαν εφόσον αυτά με την δράση τους 

προάγουν τους σκοπούς του Σωματείου. 

16. Να εκπονεί μελέτες και αναφορές σχετικά με θέματα τεχνολογίας και επιχειρηματικότητας στον τομέα 

της Τεχνητής Νοημοσύνης και της Επιστήμης των Δεδομένων. 

17. Να συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς, εντός και εκτός Ελλάδας, και τα θεσμοθετημένα όργανα σε 

επίπεδο κράτους, Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνώς, για την κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων 

και δράσεων σχετικών με τους σκοπούς του Σωματείου. 
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18. Να σχεδιάζει και να υλοποιεί (από μόνο του ή να συμμετέχει ως εταίρος σε σχετικές ομάδες εργασίας 

στην Ελλάδα και το εξωτερικό) αναπτυξιακά προγράμματα σχετικά με την επιχειρηματικότητα και την 

τεχνολογία στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης και της Επιστήμης των Δεδομένων, συμμετέχοντας σε 

Δημοτικά, Τοπικά, Περιφερειακά, Διαπεριφερειακά, Εθνικά, Ευρωπαϊκά και Διακρατικά Προγράμματα 

εκπαιδευτικής, ερευνητικής, μορφωτικής, ιστορικής, κοινωνικής και τεχνολογικής συνεργασίας για την 

προώθηση και επίτευξη των σκοπών του Σωματείου. 

19. Να καταθέτει υπομνήματα σε κάθε σχετικό δημόσιο φορέα (στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό) προς 

επίλυση κάθε ζητήματος που αφορά την επίτευξη των σκοπών του και να συμμετέχει σε σχετικές 

ανοιχτές διαβουλεύσεις. 

20. Να αναλαμβάνει κάθε πρωτοβουλία και να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, κατά την κρίση του Δ.Σ., 

σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Καταστατικού. 

21. Να απευθύνει επιστολές, υπομνήματα, προτάσεις και γενικότερα να κάνει χρήση κάθε νόμιμου μέσου 

προς δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. 

22. Να συνεργάζεται με άτομα και άλλα σωματεία, ιδρύματα, εταιρείες, κρατικές υπηρεσίες κ.α. στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό για την προώθηση των σκοπών του Σωματείου ιδίως προωθώντας τη σύναψη 

Συμφωνιών Συνεργασίας και Μνημονίων Κατανόησης για την επίτευξη κοινού σκοπού με δημόσιες 

υπηρεσίες, διεθνείς οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα, think tanks, εκπαιδευτικά και επιστημονικά 

ιδρύματα, κοινωνικούς φορείς, εταιρείες, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και φορείς τοπικής 

αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  

23. Να συμμετέχει σε τοπικά και διεθνή δίκτυα συνεργασίας, fora και ηλεκτρονικές σελίδες. 

24. Να αναζητά νέα μέλη, χορηγούς, οικονομικές ενισχύσεις από φυσικά ή νομικά πρόσωπα και να 

πραγματοποιεί δράσεις για την οικονομική ενίσχυση του Σωματείου (ενδεικτικά λαχειοφόρες αγορές 

κλπ.). 

25. Να ασκεί φιλανθρωπική δραστηριότητα με συμμετοχή σε αντίστοιχα προγράμματα του ελληνικού 

κράτους, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών οργανισμών, κοινωνικές οργανώσεις, ειδικούς επιστήμονες 

και οποιουδήποτε άλλου φορέα. 

26. Να αναζητά και να εκπαιδεύει εθελοντές που μπορούν να υποστηρίξουν τους σκοπούς και τις 

εκδηλώσεις του Σωματείου. 

27. Να προβαίνει σε αγορά, μίσθωση ή αποδοχή παραχώρησης κτιρίων για τη στέγαση Γραφείων και των 

Υπηρεσιών του Σωματείου, σύμφωνα με τις εκάστοτε διοικητικές και διαχειριστικές ανάγκες. 

28. Να διενεργεί κάθε άλλη νόμιμη ενέργεια αξιοποιώντας κάθε νόμιμο μέσο για την εξυπηρέτηση των 

σκοπών του Σωματείου, χωρίς να είναι αναγκαία η τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού, αλλά με 

μόνη την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου. 
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Άρθρο 5 

Μέλη του Συλλόγου 

1. Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε Ιδρυτικά, Τακτικά, Αρωγά και Επίτιμα. 

Α. Ιδρυτικά Μέλη θεωρούνται όσα μέλη ίδρυσαν το Σωματείο, δηλαδή όσα υπέγραψαν την αίτηση 

για την αναγνώριση του Σωματείου και την καταχώρησή του στα οικεία βιβλία του αρμόδιου 

δικαστηρίου. 

Β. Τακτικά Μέλη μπορούν να γίνουν ενήλικα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα, κάτοικοι Ελλάδας 

ή εξωτερικού και τα οποία προτίθεται να στηρίζουν ενεργά τις προσπάθειες του Σωματείου και 

πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.   

Γ. Αρωγά Μέλη μπορούν να γίνουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ενισχύουν με τακτικές ή έκτακτες 

οικονομικές εισφορές το έργο του Σωματείου. 

Δ. Επίτιμα Μέλη μπορούν να γίνουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προσέφεραν εξαιρετικές 

υπηρεσίες ή ηθική και πνευματική συνδρομή για την επιτυχία των σκοπών του Σωματείου καθώς 

και όσα έχουν επιδείξει εξαιρετική πολιτιστική, κοινωνική και ηθική δράση για την προώθηση των 

σκοπών του. 

2. Τα μέλη του Σωματείου πρέπει να έχουν ικανότητα για δικαιοπραξία. 

3. 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 δικαιοπρακτική ικανότητα.  

 

Άρθρο 6 

Εγγραφή Μελών 

1. Για να εγγραφεί κάποιος μέλος του Σωματείου πρέπει να υποβάλει αίτηση προς το Διοικητικό 

Συμβούλιο. Στην αίτησή τους τα υποψήφια μέλη οφείλουν να δηλώνουν ότι αποδέχονται 

ανεπιφύλακτα τους σκοπούς και τις διατάξεις του Καταστατικού αυτού, τις αποφάσεις της Γενικής 

Συνέλευσης (Γ.Σ.) και του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Σωματείου. Η αίτηση για την εγγραφή 

Τακτικού ή Αρωγού μέλους πρέπει να προσυπογράφεται από δυο τουλάχιστον άλλα μέλη, τα οποία 

θα προτείνουν την αποδοχή της και θα εγγυώνται για την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει. Τυχόν 

απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή μελών καθορίζονται από την προσωρινή διοίκηση και το 

Δ.Σ. του Σωματείου. 

2. Τακτικά και Αρωγά μέλη μπορούν να γίνουν όσοι, κατόπιν εγγράφου αιτήσεώς τους προς το Δ.Σ., το 

οποίο αποφασίζει στην πρώτη (μετά την υποβολή της αίτησης) συνεδρίασή του και έπειτα από την 

έγκριση της αιτήσεως, πληρώσουν την εγγραφή και την ετήσια συνδρομή τους. 
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3. Η ανάδειξη των Επιτίμων μελών προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου ή το ένα 

πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των Τακτικών μελών και αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Ειδικά δε 

για την ανάδειξη Επιτίμων μελών απαιτείται η έκδοση αιτιολογημένης ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ. 

και έγκρισή της από την πρώτη Γ.Σ. που θα ακολουθήσει της οποίας η απόφαση λαμβάνεται με 

απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της. Η Γενική Συνέλευση μπορεί επίσης, με τις ίδιες 

προϋποθέσεις να ανακηρύσσει και επίτιμο πρόεδρο της Σωματείου. Τα Επίτιμα μέλη δεν έχουν καμία 

οικονομική υποχρέωση προς το Σωματείο, μπορούν να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, να 

λαμβάνουν το λόγο σε αυτές και να υποβάλλουν προτάσεις. Δεν μπορούν να συμμετέχουν στα όργανα 

Διοίκησης, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου και δεν μπορούν να εκλεγούν. Προσκαλούνται δε με φροντίδα 

του Διοικητικού Συμβουλίου, σε κάθε τελετή ή πολιτιστική εκδήλωση του Σωματείου. 

4. Εάν η αίτηση του υποψηφίου μέλους απορριφθεί από το Δ.Σ., ο αιτών δύναται να προσφύγει στην 

επόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφαίνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών 

τελεσίδικα και αμετάκλητα περί της παραδοχής ή μη του αιτούντος ως μέλους του Σωματείου. Επίσης, 

οποιοδήποτε μέλος του Σωματείου μπορεί να υποβάλλει ένσταση στο Δ.Σ. εναντίον της εγγραφής 

νέου μέλους σε προθεσμία 15 ημερών από την ανακοίνωση της εγγραφής. Η ένσταση, που πρέπει να 

είναι έγγραφη και απόλυτα δικαιολογημένη, εξετάζεται απ’ το Δ.Σ. στην πρώτη του συνεδρίαση μετά 

την υποβολή της. Το Δ.Σ. ανεξάρτητα από το αν θα δεχθεί ή όχι την ένσταση, είναι υποχρεωμένο να 

φέρει την απόφασή του στην αμέσως επόμενη Γ.Σ. και να εξηγήσει τους λόγους αποδοχής ή 

απόρριψης της ενστάσεως. Η Γ.Σ., μετά από συζήτηση, αποφασίζει τελεσίδικα και αμετάκλητα για την 

εγγραφή του νέου μέλους. Η σχετική απόφαση της Γ.Σ. πρέπει να συγκεντρώνει την απόλυτη 

πλειοψηφία των παρόντων μελών. Η απόφαση ισχύει αναδρομικά από την ημερομηνία προσφυγής. 

Τέλη εγγραφής και συνδρομές δεν επιστρέφονται, εκτός της περίπτωσης του αρ. 7 παρ.3 του 

παρόντος. 

5. Κάθε υποψήφιος/α που δεν έγινε δεκτός/η σαν μέλος του Σωματείου μπορεί να υποβάλλει νέα 

αίτηση μόνο εφόσον: 

 1) Περάσει ένας (1) χρόνος από τότε που η Γ.Σ. αποφάσισε τη μη εγγραφή του και 

 2) Έπαψαν να υφίστανται οι λόγοι απόρριψης της αρχικής αίτησης. 

6. Η ιδιότητα του μέλους είναι προσωποπαγής, αποκτάται από την ημέρα της εγγραφής στα Μητρώα 

του Σωματείου και δεν μεταβιβάζεται, ούτε κληρονομείται.  

 

Άρθρο 7 

Συνδρομές – Εισφορές 

1. Τα Τακτικά ή Αρωγά μέλη των οποίων η αίτηση εγγραφής γίνεται δεκτή, καταβάλλουν στο Ταμείο του 

Σωματείου εφ’ άπαξ ποσό ως δικαίωμα (τέλος) εγγραφής, το οποίο ορίζεται στα πενήντα (50) ευρώ 
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και το αντίστοιχο της ετήσιας συνδρομής που ορίζεται στα είκοσι (20) ευρώ. Ετήσια συνδρομή 

καταβάλλουν υποχρεωτικά τα Ιδρυτικά και τα Τακτικά μέλη, ενώ προαιρετικά τα Αρωγά μέλη. Τα 

Επίτιμα μέλη δεν καταβάλουν ετήσια συνδρομή, ούτε δικαίωμα εγγραφής, αλλά μπορούν να 

συνεισφέρουν προαιρετικά οποιοδήποτε ποσό. 

2. Το ποσό του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής δύναται να αναπροσαρμόζεται και 

καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ., η οποία εγκρίνεται από τη Γ.Σ. ενώ επιτρέπεται να καταβάλλεται και 

σε ψηφιακό νόμισμα (cryptocurrency) που καθορίζει με απόφασή του το Δ.Σ. σε ειδικό «ψηφιακό 

πορτοφόλι - λογαριασμό» του Σωματείου. 

3. Η καταβολή του δικαιώματος εγγραφής γίνεται με την υποβολή της αίτησης εγγραφής και η ετήσια 

εισφορά σε χρόνο που ορίζει το Δ.Σ.. Σε μέλος που απορρίπτεται η αίτηση εγγραφής επιστρέφεται το 

ποσό που κατέβαλε ως δικαίωμα εγγραφής.  

4. Έκτακτες εισφορές αποφασίζονται από το Δ.Σ. με απόλυτη πλειοψηφία και μόνο για συγκεκριμένους 

και επαρκώς αιτιολογημένους λόγους.  

 

Άρθρο 8 

Δικαιώματα Μελών  

1. Κάθε μέλος του Σωματείου δικαιούται να συμμετέχει στις εν γένει συγκεντρώσεις, εκδηλώσεις, 

δραστηριότητες και ομάδες εργασίας του, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ.. Μέλη του Δ.Σ. 

εκλέγονται μόνο Ιδρυτικά και Τακτικά μέλη που είναι οικονομικά τακτοποιημένα.  

2. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γ.Σ. των μελών έχουν μόνο τα Ιδρυτικά και Τακτικά Μέλη και 

εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Τα Αρωγά και Επίτιμα μέλη δεν 

δικαιούνται να εκλέγουν ή να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του Σωματείου, αλλά έχουν 

δικαίωμα συμμετοχής στην Γ.Σ., χωρίς δικαίωμα ψήφου, μπορούν να παρίστανται σε αυτή, να θέτουν 

θέματα προς συζήτηση και να διατυπώνουν απόψεις και κρίσεις. 

3. Τα μέλη μπορούν να υποβάλλουν γραπτώς ή προφορικώς προτάσεις ή γραπτές ενστάσεις σχετικά με 

την επίτευξη των στόχων του Σωματείου, να ελέγχουν τις πράξεις της Διοίκησης και να αναπτύσσουν 

απόψεις στα αρμόδια όργανα για όποιο θέμα απασχολεί το Σωματείο.  

4. Τα μέλη δικαιούνται να αποχωρήσουν οποτεδήποτε από το Σωματείο, με έγγραφη ειδοποίηση προς 

το Δ.Σ., εφ’ όσον προηγουμένως εξοφλήσουν τις προς το Σωματείο τυχόν καθυστερημένες συνδρομές 

τους. Τυχόν καταβληθείσες συνδρομές δεν επιστρέφονται. Μέλη που διαγράφονται δικαιούνται να 

επανεγγραφούν με νέα αίτησή τους.  

5. Τα μέλη δικαιούνται οποτεδήποτε να ζητούν την αρωγή του Σωματείου και να επικοινωνούν με το Δ.Σ. 

για οτιδήποτε χρειαστούν, να απολαύουν τα ωφελήματα και κάθε δικαίωμα που απορρέει από την 

ιδιότητά τους ως μελών του Σωματείου.   
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Άρθρο 9 

Υποχρεώσεις Μελών 

1. Τα μέλη του Σωματείου υποχρεούνται να καταβάλλουν εμπρόθεσμα τα τέλη εγγραφής, την ετήσια 

συνδρομή τους και τυχόν έκτακτες συνδρομές που προτείνει το Δ.Σ. και αποφασίζει η Γ.Σ., να 

παρίστανται στις συνεδριάσεις των οργάνων του, να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητές του και 

να συνεισφέρουν κατά το δυνατόν περισσότερο στην επίτευξη των σκοπών του, επιδεικνύοντας 

πνεύμα καλής πίστης, συνεργασίας και ομαδικότητας, σεβόμενα τους Νόμους, το Καταστατικό του 

Σωματείου και τις αποφάσεις των οργάνων του, και αποφεύγοντας κάθε δραστηριότητα αντίθετη 

προς τους σκοπούς του.  

2. Τα μέλη υποχρεούνται επίσης να απέχουν από οποιαδήποτε πολιτική ή κομματική τοποθέτηση εντός 

των δραστηριοτήτων του Σωματείου. Τα μέλη υποχρεούνται να συνεργάζονται με τα όργανα του 

Σωματείου και μεταξύ τους, να τηρούν εχεμύθεια για τα θέματα του Σωματείου, να επιδεικνύουν 

αλληλεγγύη και συναδελφικότητα, να συμβάλλουν με κάθε μέσο στην πραγμάτωση των σκοπών του 

Σωματείου και των αποφάσεων των οργάνων του και να εκτελούν ευσυνείδητα κάθε εργασία ή 

καθήκον που τους ανατίθεται. Τα μέλη που διαγράφονται και επανεγγράφονται πριν περάσει έτος δεν 

υποχρεούνται να επανακαταβάλλουν την δαπάνη εγγραφής.  

 

Άρθρο 10 

Πειθαρχικός Έλεγχος – Αποβολή Μελών 

1. Κάθε παράβαση των διατάξεων του νόμου που αφορά τα Σωματεία και του Καταστατικού, επισύρει 

τον πειθαρχικό έλεγχο των υπευθύνων. Μέλος που δείχνει συμπεριφορά αντίθετη προς τους σκοπούς 

του Σωματείου ή δεν πειθαρχεί στις αποφάσεις του ή αρνείται αδικαιολόγητα την εκτέλεση των 

καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί ή λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς, όπως ενδεικτικά:  

α) οικονομική ατασθαλία, β) πρόκληση διενέξεων κάθε είδους εντός του Σωματείου, γ) έλλειψη 

σεβασμού προς άλλο μέλος (όπως ενδεικτικά η κοινολόγηση οικογενειακών θεμάτων), δ) τελεσίδικη 

καταδίκη για i) κακούργημα ή ii) βαρύ πλημμέλημα για πράξη που σχετίζεται με την δραστηριότητα 

που προστατεύει το Καταστατικό αυτό ή για παράβαση των νόμων περί προστασίας των πολιτιστικών 

αγαθών, ε) ενέργεια που αντιτίθεται στους σκοπούς του Σωματείου, στ) παράβαση αποφάσεων Δ.Σ. ή 

Γ.Σ., ζ) κομματικοποίηση δράσεων του Σωματείου κλπ, υποβάλλεται στις πιο κάτω πειθαρχικές 

κυρώσεις, ανάλογα με τη βαρύτητά του παραπτώματος. Οι επιβαλλόμενες ποινές είναι η γραπτή 

επίπληξη, η προσωρινή διαγραφή μέχρι έξι (6) μήνες και η οριστική διαγραφή. 

2. Η  διαδικασία του πειθαρχικού ελέγχου κινείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή με εντολή της Γενικής 

Συνελεύσεως. Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και σε εξαιρετική 

περίπτωση, κατά την κρίση του, από την Γενική Συνέλευση των μελών του, ενώ μπορεί το ΔΣ να 
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συστήνει και να αναθέτει σχετικά καθήκοντα σε Συμβούλιο Δεοντολογίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο 

μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση να επιβάλει πειθαρχικές ποινές σε κάθε μέλος που παραβιάζει τις 

διατάξεις του παρόντος Καταστατικού μετά από προηγούμενη κλήση αυτού σε απολογία. Το 

διαγραφέν μέλος δικαιούται, εντός δυο μηνών από τη διαγραφή του, να υποβάλει ένσταση ενώπιον 

της Γενικής Συνέλευσης.  

3. Επανεγγραφή διαγραφέντος μέλους μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της Γ.Σ., μετά από εισήγηση 

του Δ.Σ.. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. που αφορούν επιβολή κυρώσεων λαμβάνονται μετά από μυστική 

ψηφοφορία. Μέλος Δ.Σ., το οποίο συνδέεται με συγγένεια ως 3ου βαθμού με το πρόσωπο που 

κρίνεται, έχει έχθρα ή ιδιαίτερη φιλία, ή το έχει ζητήσει και έχει συναινέσει σε αυτό το Διοικητικό 

Συμβούλιο, εξαιρείται από τη συνεδρίαση του Δ.Σ.. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του 

προέδρου. Σε περίπτωση διαγραφής μέλους δεν επιστρέφονται καταβληθείσες εισφορές.  

 

Άρθρο 11 

Διαγραφή Μελών 

1. Ένα μέλος διαγράφεται από το μητρώο του Σωματείου όταν: 

 1) Παραβιάζει το Καταστατικό. 

 2) Δεν πειθαρχεί στις αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ. ή παρεμποδίζει την εκτέλεσή τους. 

 3) Προβαίνει σε ενέργειες που αντιτίθενται στους σκοπούς και τις αρχές του Σωματείου.  

 4) Με τη δραστηριότητα και τη συμπεριφορά του προσβάλλει την υπόληψη και τα 

 συμφέροντα του Σωματείου. 

5) Ενεργεί με πρόθεση να βλάψει το Σωματείο ή να εμποδίσει την πραγματοποίηση των σκοπών 

του. 

 6) Τείνει με ενέργειές του να υποκαταστήσει το Σωματείο στην επιδίωξη των σκοπών του, 

 χωρίς την έγκριση του Δ.Σ. 

 7) Χρησιμοποιεί το Σωματείο για κομματικούς σκοπούς. 

8) Έχει καταδικαστεί τελεσίδικα α.) για κακούργημα ή β.) βαρύ πλημμέλημα για πράξη που 

σχετίζεται με την δραστηριότητα που προστατεύει το Καταστατικό αυτό ή για παράβαση των νόμων 

περί προστασίας των πολιτιστικών αγαθών. 

9) Καθυστερεί την πληρωμή της ετήσιας συνδρομής και των εκτάκτων εισφορών για διάστημα 

περισσότερο από 3 έτη. Η επανεγγραφή γίνεται αυτόματα με την εκπλήρωση των οικονομικών 

εκκρεμοτήτων. Στην τελευταία περίπτωση γίνεται γραπτή ενημέρωσή του από το Δ.Σ.  

2. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις γίνεται γραπτή προειδοποίηση απ’ το Δ.Σ. Αν έπειτα από συστάσεις δεν 

εκλείψουν οι λόγοι διαγραφής, το Δ.Σ. αναθέτει την ακριβή διερεύνηση των παραπτωμάτων σε τρία 

μέλη του (Συμβούλιο Δεοντολογίας), τα οποία αφού εξετάσουν τους μάρτυρες, τα αποδεικτικά στοιχεία 
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και το μέλος που διέπραξε το παράπτωμα, υποβάλλουν το πόρισμά τους στη Γ.Σ., που δε δεσμεύεται 

απ’ αυτό για την επιβολή ή μη της ποινής. Η Γ.Σ. αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών. 

Το μέλος, ωστόσο, που πρόκειται να κριθεί, έχει το δικαίωμα της απολογίας. Στην περίπτωση όμως που 

δεν προσέλθει για απολογία, αν και έχει προσκληθεί εγγράφως από το Δ.Σ. τουλάχιστον 3 ημέρες πριν 

τη συνεδρίαση της Γ.Σ., η Γ.Σ. αποφασίζει και χωρίς αυτή. 

3. Εάν το μέλος που διέπραξε το παράπτωμα είναι και μέλος του Δ.Σ. ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής 

απαλλάσσεται από τα καθήκοντά του και αναπληρώνεται από τον πρώτο στη σειρά επιλαχόντα. 

Επανέρχεται στη θέση του μόνο αν απαλλαγεί. 

4. Η παραπάνω διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, δε μπορεί 

όμως να ξεπεράσει τους 2 (δύο) μήνες από τότε που το Δ.Σ. θα πληροφορηθεί το παράπτωμα. Σε 

περίπτωση που προκύψουν νέα στοιχεία, σχετικά με τη μεμπτή συμπεριφορά του διαγραφέντος 

μέλους, το Δ.Σ. δικαιούται να προτείνει στη Γ.Σ. να ανακληθεί η απόφαση της διαγραφής του.  

5. Τον πειθαρχικό έλεγχο του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής ασκεί η Γενική Συνέλευση. 

6. Κατά της αποφάσεως για διαγραφή μέλους, χωρεί προσφυγή ενώπιον του Δικαστηρίου.  

7. Διαγραφόμενο ή αποβαλλόμενο μέλος μπορεί με αίτησή του να επανεγγραφεί στο Σωματείο, αφού 

περάσει όμως ένα ολόκληρο έτος από τη διαγραφή ή αποβολή και έπειτα από απόφαση Γενικής 

Συνέλευσης. 

8. Αν η διαγραφή έγινε γιατί το μέλος δεν πλήρωσε τις συνδρομές του, τότε το μέλος δεν μπορεί να 

επανεγγραφεί, αν δεν εξοφλήσει τις οφειλόμενες συνδρομές. Μέλος που διαγράφεται επανεγγράφεται 

με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον έχουν εκλείψει οι λόγοι διαγραφής του ή αν αυτοί 

που απομένουν είναι ήδη ασήμαντοι. 

 

Άρθρο 12 

Αποχώρηση Μελών 

1. Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει απ’ το Σωματείο, εφόσον καταθέσει σχετική έγγραφη 

δήλωση στο Δ.Σ σύμφωνα και με το αρ. 87 του ΑΚ. Η αίτηση αποχωρήσεως γίνεται υποχρεωτικά δεκτή, 

εφόσον το μέλος έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σωματείο. Απ’ τη στιγμή της 

αποχωρήσεώς του παύει κάθε δικαίωμά του ως μέλους και δεν έχει κανένα δικαίωμα στην περιουσία 

του Σωματείου. 

2. Για να επανεγγραφεί μέλος που έχει αποχωρήσει, πρέπει να υποβάλει αίτηση εγγραφής εκ νέου, μετά 

την παρέλευση τουλάχιστον 6 μηνών, απ’ την ημέρα της αποχωρήσεώς του. Υποχρεούται δε έπειτα απ’ 

την έγκριση της αιτήσεώς του να καταβάλλει πάλι το ποσό που αντιστοιχεί στο δικαίωμα εγγραφής και 

στη συνδρομή του τρέχοντος λογιστικού έτους. Αν το μέλος αυτό έχει στο διάστημα από την 
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αποχώρησή του προβεί σε πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 11, το Δ.Σ. δικαιούται να απορρίψει την 

αίτησή του. 

 

Άρθρο 13 

Πόροι Σωματείου 

1. Οι πόροι του Σωματείου είναι : 

1. Οι εισφορές εγγραφής και οι συνδρομές των Τακτικών και Ιδρυτικών Μελών, τακτικές ή έκτακτες, 

2. Οι προαιρετικού ποσού συνδρομές των Αρωγών και Επιτίμων Μελών, 

3. Οι δωρεές και κληροδοτήματα από ιδιώτες ή εταιρικούς χορηγούς, οι οποίες γίνονται δεκτές με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση διαφωνίας με απόφαση της Γενικής 

Συνελεύσεως των μελών. Κληρονομιές προς το Σωματείο γίνονται αποδεκτές πάντοτε "επ’ ωφελεία 

απογραφής", 

4. Οι εισπράξεις από πωλήσεις εντύπων (περιοδικά, εφημερίδες, ημερολόγια κλπ.) καθώς και τα 

έσοδα από την έκδοση και διάθεση σε έντυπη μορφή ή ηλεκτρονική και μέσω διαδικτύου βιβλίων, 

περιοδικών και αναμνηστικών προϊόντων του Σωματείου, τα οποία σχετίζονται με την προώθηση 

των σκοπών του, 

5. Πόροι από διαφημιστικές καταχωρήσεις στο περιοδικό και την ιστοσελίδα του Σωματείου, 

6. Οι εισπράξεις από παροχή υπηρεσιών στα Μέλη του Σωματείου, 

7. Τα εισοδήματα που προέρχονται από περιουσία του Σωματείου, 

8. Οι τόκοι των κεφαλαίων του, 

9. Έσοδα από τις επιμέρους δραστηριότητες και εκδηλώσεις του Σωματείου (διοργάνωση 

εκδηλώσεων, σεμιναρίων, προβολών, εκθέσεων, λαχειοφόρων αγορών, εράνων, εκδρομών, 

γιορτών), 

10. Η αμοιβή που τυχόν λάβει ως αντίτιμο για την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τους σκοπούς 

του και ιδίως με την παραγωγή ερευνητικού έργου, εκπόνηση μελετών κλπ. 

11. Έσοδα από επιδοτήσεις κρατικές ή δημοτικές ή επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρκεί να μη 

γίνεται με όρους που αντιτίθενται στους σκοπούς του Σωματείου ή εμποδίζουν την 

πραγματοποίησή τους. 

12. Έσοδα που προκύπτουν από τη συνεργασία με άλλους ελληνικούς ή ξένους οργανισμούς δημόσιους 

ή ιδιωτικούς φορείς και επιχειρήσεις με παρεμφερείς σκοπούς, 

13. Κάθε άλλο έσοδο που προέρχεται από νόμιμη πηγή.  

2. Το ύψος των ποσών με στοιχεία 1.1 και 1.2 καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στην περίπτωση που το ύψος της έκτακτης εισφοράς επιβάλλεται να υπερβεί το πενταπλάσιο της 

ετήσιας συνδρομής, μέσα στον ίδιο χρόνο, την σχετική απόφαση λαμβάνει η Γενική Συνέλευση. 
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3. Τα έσοδα του Σωματείου εισπράττονται με διπλότυπες αποδείξεις και καταχωρούνται στο οικείο βιβλίο 

του Σωματείου. Το Σωματείο δύναται να διατηρεί τραπεζικούς λογαριασμούς καθώς και ειδικό 

«ψηφιακό πορτοφόλι - λογαριασμό» ψηφιακών νομισμάτων (cryptocurrency), τους οποίους 

διαχειρίζεται ο Ταμίας του Σωματείου με σύμφωνη γνώμη του Προέδρου, ή άλλο, εξουσιοδοτημένο 

από το Δ.Σ., πρόσωπο. Οι δαπάνες του Σωματείου πληρώνονται βάσει ενταλμάτων πληρωμής, το οποία 

υπογράφει ο πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Ταμίας.  

 

Άρθρο 14 

Οικονομική διαχείριση - Ισολογισμός - Οικονομικό έτος 

1. Η διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου γίνεται με βάση τον προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων, που 

συντάσσει το Δ.Σ. και εγκρίνει η Γ.Σ.. Ο προϋπολογισμός και ο απολογισμός και η τυχόν έκθεση της 

Εξελεγκτικής επιτροπής (ΕΕ) υποβάλλονται από το Δ.Σ. στη Γ.Σ. προς έγκριση υποχρεωτικά μέσα σε τρεις 

(3) μήνες από τη λήξη του οικονομικού έτους. Έκτακτες δαπάνες, εκτός προϋπολογισμού, εγκρίνονται 

από το Δ.Σ., μετά από πρόταση του προέδρου του.  

2. Απαγορεύεται στο Σωματείο να δώσει δάνειο και να παράσχει εγγυήσεις σε οποιονδήποτε. Το 

Σωματείο δύναται να αγοράζει, να εκποιεί και να διαχειρίζεται ακίνητα μετά από έγκριση της Γ.Σ.. Το 

Σωματείο επίσης δύναται να μισθώνει ή να εκμισθώνει ακίνητα για τις ανάγκες του, μετά από -κατά 

πλειοψηφία- απόφαση του Δ.Σ..  

3. Το οικονομικό έτος ισχύει από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Ειδικά για το πρώτο 

οικονομικό έτος, αυτό θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2021. Τον Ιανουάριο κάθε έτους συντάσσονται από 

το Δ.Σ. οι οικονομικές καταστάσεις, ο οποίες πρέπει εντός του Φεβρουαρίου να επικυρώνονται από τη 

Γ.Σ.. Μέχρις ότου εγκριθεί ο προϋπολογισμός του νέου έτους, οι εισπράξεις και πληρωμές μπορεί να 

γίνονται με βάση τον προϋπολογισμό του προηγούμενου έτους. 

4. Οι πόροι εισπράττονται αφού εκδοθεί για κάθε περίπτωση διπλότυπο γραμματίου είσπραξης, 

σφραγισμένο με την σφραγίδα του Συλλόγου που υπογράφεται από τον Ταμία και τον Πρόεδρο του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

5. Από τους πόρους δύναται να κρατείται στο Ταμείο του Σωματείου χρηματικό ποσό μέχρι τριακόσια 

ευρώ (300€) και το υπόλοιπο κατατίθεται σε Λογαριασμό Ταμιευτηρίου ή/και όψεως σε πιστωτικό 

ίδρυμα το οποίο δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Το ποσό αυτό θα μπορεί να επανακαθορίζεται από 

την ετήσια Γενική Συνέλευση. 

6. Η επιλογή του/των λογαριασμού/ών τραπεζικού/ψηφιακού και του πιστωτικού/ών ιδρύματος/-άτων θα 

γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με βάση τους όρους συνεργασίας και τιμολόγησης για τη 

μεγιστοποίηση των συμφερόντων και της λειτουργικότητας του Σωματείου. 
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7. Η ανάληψη χρημάτων από τον/τους τηρούμενο/ους λογαριασμό/ούς και «ψηφιακού πορτοφολιού» του 

Σωματείου ενεργείται με επιταγή ή δελτίο ανάληψης που υπογράφεται από τον Πρόεδρο του 

Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ταμία. 

8. Οι πληρωμές του Σωματείου ενεργούνται με εντάλματα πληρωμής και επιταγές που υπογράφονται από 

τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ταμία. 

9. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του δύναται να επιλέξει και εναλλακτικούς τρόπους, πέραν των 

προαναφερόμενων για να διενεργούνται αναλήψεις, πληρωμές και να διευκολύνεται γενικότερα η 

διαχείριση του/των λογαριασμού/ών του συλλόγου, όπως κάρτες (όχι πιστωτικές), τραπεζικές 

υπηρεσίες διαδικτύου ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία παρέχεται από τα πιστωτικά ιδρύματα με σκοπό 

την αποτελεσματικότερη διαχείριση και τη μείωση κόστους. 

10. Δαπάνη θεωρείται έγκυρη εφόσον γι’ αυτήν έχει ληφθεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και 

προσκομίζεται το απαραίτητο παραστατικό (απόδειξη ή τιμολόγιο) προκειμένου για ποσό μικρότερο 

από δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000€), σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 

11. Τα έξοδα και η εν γένει δαπάνες του Σωματείου βασίζονται πάντα σε νομότυπα παραστατικά που 

προβλέπονται από την φορολογική νομοθεσία. 

12. Σε έκτακτες περιπτώσεις ή/και για τους σκοπούς της εύρυθμης λειτουργίας του Σωματείου, ο Πρόεδρος 

του Διοικητικού Συμβουλίου με τη σύμφωνη γνώμη του Ταμία και του Γενικού Γραμματέα, μπορεί να 

πραγματοποιήσει σχετικές δαπάνες μέχρι του ποσού των εκατό ευρώ (100€) και να ζητήσει εκ των 

υστέρων τη σχετική έγκριση. Το ποσό αυτό θα μπορεί να επανακαθορίζεται από την ετήσια Γενική 

Συνέλευση. 

 

Άρθρο 15 

Διοίκηση 

1. Το Σωματείο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από επτά (7) μέλη και εκλέγεται 

από τη Γενική Συνέλευση των μελών με μυστική ψηφοφορία που δύναται να γίνει και ηλεκτρονικά. Η 

Γ.Σ. εκλέγει και τρία μέλη ως Εξελεγκτική Επιτροπή με σκοπό τον οικονομικό έλεγχο του Δ.Σ. Η 

ψηφοφορία διεξάγεται ενώπιον τριμελούς εφορευτικής επιτροπής, εκλεγόμενης παρουσία δικαστικού 

αντιπροσώπου, τον ορισμό του οποίο αιτείται με απόφασή του το Δ.Σ. στον Δ.Σ.Α. Η ψηφοφορία μπορεί 

να διεξαχθεί και χωρίς την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου, την ευθύνη όμως τότε για τη 

διεξαγωγή της φέρει το Δ.Σ. Η θητεία των μελών της Διοίκησης (Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής) είναι 

τριετής (3). Οι επιθυμούντες να θέσουν υποψηφιότητα για τα όργανα της διοίκησης του Σωματείου 

υποχρεούνται σε αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον μια εβδομάδα (7 ημέρες) πριν την 

ψηφοφορία. Η ιδιότητα του Προέδρου, των τριών Αντιπροέδρων, του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία 

δεν μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. 
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2. Επιτυχόντες κατά τις αρχαιρεσίες θεωρούνται όσοι λάβουν τις περισσότερες ψήφους κατά σειρά 

επιτυχίας οι εφτά (7) πρώτοι. Το εκλεγόμενο ως ανωτέρω Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται, με ευθύνη 

του πρώτου σε ψήφους συμβούλου, εντός οκτώ (8) ημερών από της εκλογής του και εκλέγει μεταξύ 

των μελών του τον Πρόεδρο, τους τρείς θεματικούς αντιπροέδρους, τον Γενικό Γραμματέα και τον 

Ταμία του Σωματείου. Αν αυτός δεν συγκαλέσει το Δ.Σ. αναλαμβάνει την ευθύνη της σύγκλησης ο 

δεύτερος σε ψήφους σύμβουλος. Εκλέγεται επίσης και ο 8ος και ο 9ος σε σειρά προτίμησης, ως 

αναπληρωματικά μέλη Δ.Σ..  

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικώς μεν μία φορά το τρίμηνο (χειμώνα-άνοιξη-καλοκαίρι-

φθινόπωρο), εκτάκτως δε όσες φορές κρίνεται τούτο αναγκαίο ή εφ’ όσον το ζητήσουν εγγράφως 

τέσσερα εκ των μελών του και με ορισμένα θέματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται εν απαρτία με 

παρόντα τα πέντε (5) τουλάχιστον μέλη του, εξ ων απαραιτήτως ο Πρόεδρος, οι δε αποφάσεις 

λαμβάνονται κατ’ απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η 

ψήφος του Προέδρου. Σε περίπτωση που συζητηθεί θέμα που αφορά μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου, αυτό καλείται μεν κανονικά, αλλά δεν συμμετέχει στην συνεδρίαση. 

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα για την πορεία των εργασιών του 

Σωματείου, εκτός εάν παρέστησαν κατά την λήψη συγκεκριμένης αποφάσεως και διαφώνησαν και η 

διαφωνία τους αυτή καταχωρήθηκε στα πρακτικά. Για κάθε συνεδρίαση τα μέλη ειδοποιούνται πέντε 

(5) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα με έγγραφες προσκλήσεις ή ηλεκτρονικά, που αναφέρουν και τα 

θέματα ημερησίας διατάξεως. Ο τρόπος και το μέσον αποστολής των προσκλήσεων καθορίζεται ανά 

περίπτωση από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου με την σύμφωνη γνώμη του Γενικού 

Γραμματέα. Σε τελείως έκτακτες περιπτώσεις τα μέλη καλούνται και κατά την ίδια ημέρα της 

συνεδριάσεως με οποιοδήποτε μέσο. 

5. H λήψη των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να λαμβάνει χώρα και με τηλεδιάσκεψη 

για όλα ή για κάποια από τα μέλη του, με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο, καθώς και δια 

περιφοράς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, οι υπογραφές των μελών μπορούν να αντικαθίστανται με 

ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. 

6. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει, πλην του Προέδρου, αντικαθίσταται από το 

αναπληρωματικό μέλος. Σε περίπτωση πλήρους αδυναμίας του Προέδρου να ασκήσει τα καθήκοντά 

του, το Δ.Σ. συγκαλεί έκτακτη Γ.Σ. με μόνο θέμα την αντικατάστασή του. Ως τότε, αλλά και σε 

περιπτώσεις απλού κωλύματος του Προέδρου καθήκοντα Προέδρου ασκεί κατά σειρά προτεραιότητας 

ο Α΄ Αντιπρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας.  

7. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που αναλαμβάνουν δημόσιο λειτούργημα, θεωρούνται 

παραιτημένα. Η παραίτηση Μέλους του Δ.Σ. δε συνεπάγεται και την αποχώρησή του από το Σωματείο. 
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8. Μέλος του Δ.Σ. που δεν προσέρχεται επί τρεις (3) συνεχείς τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις, θεωρείται 

ότι έχει παραιτηθεί, εκτός εάν κωλύεται για λόγους σοβαρούς και το κώλυμα γνωστοποιείται έγκαιρα 

στον Πρόεδρο. 

9. Σε περίπτωση αποχώρησης (παραίτησης, αποβολής κλπ.) μέλους του Δ.Σ., αυτό αναπληρώνεται από το 

αναπληρωματικό μέλος και ακολουθούν αρχαιρεσίες εντός του Δ.Σ. για την εκ νέου συγκρότησή του σε 

σώμα. Σε περίπτωση αποχώρησης 4 μελών του Δ.Σ., συγκαλείται από τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. 

εκτάκτως η Γ.Σ. για να εκλέξει νέο Δ.Σ. και την διοίκηση του Σωματείου αναλαμβάνει έως τότε 

προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή. 

10. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής, που είναι όλοι άμισθοι, δεν 

επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες στο Σωματείο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή εργολαβίας ή να 

συνάπτουν με το Σωματείο συμβάσεις που συνεπάγονται λήψη ανταλλάγματος. Στα μέλη του Δ.Σ. 

παρέχονται μόνο έξοδα κινήσεως, εφ’ όσον αυτά απασχολούνται σε υποθέσεις του Σωματείου, αρκεί 

αυτά να προβλέπονται από τον οικείο προϋπολογισμό. 

 
Άρθρο 16 

Καθήκοντα και αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου 

Το Διοικητικό Συμβούλιο : 

 α. Διοικεί το Σωματείο. 

 β. Ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών του Σωματείου και σε περίπτωση που αδυνατεί ή κρίνει 

σκόπιμο, αναθέτει τον έλεγχο αυτό σε Συμβούλιο Δεοντολογίας ή την Γενική Συνέλευση. 

 γ. Αποφασίζει την  εγγραφή των μελών καθώς και την διαγραφή τους. 

 δ. Δια του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Γενικής 

 Συνελεύσεως. 

 ε. Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως. 

 στ. Έχει την επιμέλεια της τηρήσεως των διατάξεων του Καταστατικού. 

 ζ. Ενημερώνει σύμφωνα με τον νόμο τις κρατικές Αρχές για θέματα που οι νόμοι  επιβάλλουν. 

 η. Διορίζει από τα μέλη του Σωματείου Επιτροπές για την αντιμετώπιση θεμάτων του 

 Σωματείου. 

θ. Διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου, κάνει απολογισμό της δράσης του και υποβάλλει τον 

προϋπολογισμό για έγκριση στη Γ.Σ. 

ι. Αποφασίζει την διάθεση των δαπανών για την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου και 

ορίζει το ύψος αμοιβών προσωπικού, συμβούλων και συνεργατών και κάθε άλλης αναγκαίας 

δαπάνης. 

 ια. Προσδιορίζει  και ιεραρχεί τα θέματα που υλοποιεί το Σωματείο. 
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ιβ. Καθορίζει το ύψος και το δικαίωμα εγγραφής των μελών του Σωματείου καθώς και τις τακτικές 

και έκτακτες εισφορές και γενικά αναπροσαρμόζει τα χρηματικά ποσά που αναφέρονται στο 

Καταστατικό σε νέα δεδομένα, με πλειοψηφία πέντε εβδόμων (5/7) και σε περίπτωση που σε δύο 

(2) αλλεπάλληλες συνεδριάσεις δεν πετύχει την πλειοψηφία αυτήν, το θέμα παραπέμπεται στην 

Γενική Συνέλευση των μελών. 

ιγ. Αποφασίζει για την εκπροσώπηση του Σωματείου ενώπιον τρίτων και των κρατικών Αρχών και 

εξουσιοδοτεί προς τούτο δικηγόρο για να παραστεί ενώπιον κάθε δημόσιας ή δικαστικής Αρχής. 

 ιδ. Διορίζει νομικό σύμβουλο του Σωματείου ή άλλους επιστημονικούς ή τεχνικούς 

 συμβούλους.  

ιε. 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. 

 ιστ. Διοργανώνει σεμινάρια και επιμορφωτικές διαλέξεις. 

 ιζ. Ιδρύει γραφεία και εκτός της έδρας του Σωματείου. Την σχετική απόφαση λαμβάνει με 

 πλειοψηφία του εδαφίου ιβ. 

 ιη. Μεριμνά για την έκδοση έντυπου ή ηλεκτρονικού περιοδικού, δημιουργία ιστοσελίδας και 

 σχετικού ενημερωτικού υλικού για το κοινό και την προώθηση των σκοπών του Σωματείου. 

 ιθ. Διοργανώνει ψυχαγωγικές εκδηλώσεις. 

κ. Συστήνει ειδικές επιτροπές για τη μελέτη διαφόρων θεμάτων ή ομάδες εργασίας γα την εκτέλεση 

εργασιών που ανήκουν στον κύκλο δραστηριοτήτων του Σωματείου και συγκροτεί Συμβουλευτικές 

Επιτροπές (Advisory Board) και Παρατηρητήριο αριστείας των  επιτευγμάτων και των εξελίξεων 

γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη και την Επιστήμη των  Δεδομένων όπου μπορούν να 

συμμετέχουν ως μέλη και μη μέλη του Σωματείου. 

 κα. Προτείνει τα Επίτιμα μέλη του Σωματείου στην Γενική Συνέλευση. 

 κβ. Επιλαμβάνεται κάθε θέματος που σχετίζεται με το Σωματείο. 

 κγ. Μπορεί να συντάσσει εσωτερικό κανονισμό που θα καθορίζει τον τρόπο διεξαγωγής των 

εργασιών και τον τρόπο λειτουργίας γενικότερα, αλλά σε καμιά περίπτωση ο αυτός δεν μπορεί να 

έρχεται σε αντίθεση με το Καταστατικό του Σωματείου. 

 κδ. Αποφασίζει την συνεργασία με άλλα νομικά πρόσωπα και ομοειδείς φορείς εισηγούμενο 

 στην Γ.Σ. την έγκριση σύναψης σχετικών συμφωνιών και των όρων που θα τις διέπουν. 

 κε. Αποφασίζει για τους όρους και την σύναψη κάθε είδους συμβάσεων με φυσικά ή νομικά   

 πρόσωπα.  
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Άρθρο 17 

Καθήκοντα και αρμοδιότητες Προέδρου 

Ο Πρόεδρος διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιβλέπει μετά του Γενικού 

Γραμματέα την ταμειακή και λογιστική διαχείριση του Σωματείου. Καλεί την Εξελεγκτική Επιτροπή για 

έλεγχο των οικονομικών του Σωματείου. Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο στις τακτικές και έκτακτες 

συνεδριάσεις. Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ. και εκπροσωπεί μόνος ή 

μαζί με έναν εκ των τριών Αντιπροέδρων ή τον Γενικό Γραμματέα το Σωματείο ενώπιον παντός τρίτου ως 

και ενώπιον των Δημοσίων και Δικαστικών Αρχών. Υπογράφει τα έγγραφα του Σωματείου με τον Γενικό 

Γραμματέα. Υπογράφει μαζί με τον Ταμία όλα τα παραστατικά των πληρωμών, τις σχετικές αποδείξεις 

καθώς και τον προϋπολογισμό, τον οικονομικό απολογισμό και ισολογισμό. Επιπλέον, ο Πρόεδρος ή ο 

Ταμίας, καταθέτει σε κοινό λογαριασμό, σε οποιαδήποτε Τράπεζα τα χρήματα του Σωματείου. Υπογράφει 

τα πρακτικά συνεδριάσεων, κωλυόμενος δε αναπληρώνεται από τον Α΄ Αντιπρόεδρο, έχοντας αυτός τα ίδια 

δικαιώματα και καθήκοντα. Συνομολογεί και υπογράφει συμβάσεις, εκτελώντας αποφάσεις του 

Διοικητικού Συμβουλίου. Διεξάγει με τον Γενικό Γραμματέα και υπογράφει την αλληλογραφία. 

 

Άρθρο 18 

Καθήκοντα και αρμοδιότητες Αντιπροέδρων 

Οι τρείς θεματικοί Αντιπρόεδροι έχουν τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

Α΄ Αντιπρόεδρος (Υπεύθυνος Κυβερνητικών Σχέσεων) 

Εν απουσία του Προέδρου διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και αναπληρώνει τον 

Πρόεδρο, έχοντας αυτός τα ίδια δικαιώματα και καθήκοντα. Είναι αρμόδιος υπεύθυνος για τη διασύνδεση 

του Σωματείου με την Κυβέρνηση, τη Διοίκηση, δημόσιους οργανισμούς, υπηρεσίες και φορείς. Εισηγείται 

προς το Δ.Σ. ζητήματα αρμοδιότητάς του. 

Β΄ Αντιπρόεδρος (Υπεύθυνος Επιχειρηματικών Σχέσεων) 

Είναι αρμόδιος υπεύθυνος για την διασύνδεση του Σωματείου με τις Επιχειρήσεις, τους ιδιωτικούς 

οργανισμούς και φορείς. Εισηγείται προς το Δ.Σ. ζητήματα αρμοδιότητάς του. 

Γ΄ Αντιπρόεδρος (Υπεύθυνος Ακαδημαϊκών Σχέσεων) 

Είναι αρμόδιος υπεύθυνος για την διασύνδεση του Σωματείου με την Ακαδημαϊκή κοινότητα, τα 

εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, φορείς, οργανισμούς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα. Εισηγείται 

προς το Δ.Σ. ζητήματα αρμοδιότητάς του. 
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Άρθρο 19 

Καθήκοντα και αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα 

Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί τα οριζόμενα βιβλία του Σωματείου (Μητρώο Μελών, Βιβλίο Πρακτικών, 

Πρωτόκολλο Εγγράφων εισερχομένων – εξερχομένων κ.α.), διενεργεί την αλληλογραφία, υπογράφει τα 

έγγραφα μετά του Προέδρου, τηρεί το αρχείο και τη σφραγίδα και συντάσσει τα πρακτικά των 

συνεδριάσεων. Φυλάσσει τα πρακτικά της Γ.Σ., του Δ.Σ., της εφορευτικής επιτροπής καθώς επίσης τις 

εκθέσεις της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Συνεργάζεται με τα όργανα του Σωματείου και παρέχει σε αυτά κάθε 

απαιτούμενο στοιχείο. Είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την ακριβή τήρηση των Βιβλίων και 

στοιχείων του Σωματείου. Συνυπογράφει μετά του Προέδρου τα πρακτικά των συνεδριάσεων των Γενικών 

Συνελεύσεων. Τον Γενικό Γραμματέα αντικαθιστά και αναπληρώνει στα καθήκοντα του - όταν απουσιάζει ή 

κωλύεται - ο Σύμβουλος που δεν έχει αξίωμα, κατόπιν ορισμού του από το Δ.Σ. 

 

Άρθρο 20 

Καθήκοντα και αρμοδιότητες Ταμία 

Ο Ταμίας έχει τη διαχείριση της περιουσίας του Σωματείου. Τηρεί τα σχετικά βιβλία που ορίζει ο νόμος και 

το Καταστατικό (Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων, Βιβλίο Περιουσίας του Σωματείου, Διπλότυπο Αποδείξεων για 

κάθε διαχειριστική Πράξη), διπλότυπα εισπράξεων και πληρωμών. Εισπράττει τις εγγραφές, τις ετήσιες 

συνδρομές και τα δικαιώματα, υπογράφει τις αποδείξεις των εισπράξεων και ενεργεί τις πληρωμές βάσει 

ενταλμάτων υπογεγραμμένων υπό του Προέδρου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο έχει αποφασισθεί από το 

Διοικητικό Συμβούλιο. Καταθέτει σε μία εκ των αναγνωρισμένων Τραπεζών επ’ ονόματι του Σωματείου 

κάθε ποσό και αναλαμβάνει από τις καταθέσεις το απαιτούμενο ποσό δαπανών, κατόπιν αποφάσεως του 

Διοικητικού Συμβουλίου. Αντιστοίχως διαχειρίζεται και το ψηφιακό «πορτοφόλι - λογαριασμό» των 

ψηφιακών νομισμάτων. Ο Ταμίας είναι προσωπικώς υπεύθυνος για πάσα απώλεια χρημάτων και δύναται 

να προτείνει και βοηθό για τις εισπράξεις, πρόσωπο της εμπιστοσύνης του, εκ των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου ή εκ των μελών του Σωματείου. Υποβάλλει κάθε τρίμηνο συνοπτική περιγραφή της 

καταστάσεως των οικονομικών του Σωματείου στο Διοικητικό Συμβούλιο. Στο τέλος της θητείας του Δ.Σ. 

συντάσσει τον ισολογισμό του Ταμείου καθώς και την κατάσταση Περιουσίας του Σωματείου και λογοδοτεί 

στη Γ.Σ.. Επίσης, συντάσσει τον Προϋπολογισμό και Απολογισμό και υποβάλλει κατ’ έτος την φορολογική 

δήλωση. Τον Ταμία - όταν κωλύεται ή απουσιάζει - αναπληρώνει ο Σύμβουλος που δεν έχει αξίωμα κατόπιν 

ορισμού του από το Δ.Σ. 
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Άρθρο 21 

Εξελεγκτική Επιτροπή 

1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση με τρόπο ίδιο 

με αυτό του Διοικητικού Συμβουλίου, με ένα αναπληρωματικό μέλος και η διάρκεια της θητείας της 

είναι τρία χρόνια, όση και η θητεία του Δ.Σ.  

2. Η Εξελεγκτική Επιτροπή συγκαλείται σε σώμα και εκλέγει Πρόεδρο και Γραμματέα μέσα σε 10 ημέρες 

από την εκλογή της. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες της Επιτροπής και ο Γραμματέας τηρεί βιβλία 

Πρακτικών, όπου αναγράφονται τα αποτελέσματα των ελέγχων και οι εκθέσεις προς τη Γ.Σ. και οι 

οποίοι δύνανται να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς δικαίωμα 

ψήφου. 

3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή συγκαλείται τακτικά μια φορά το χρόνο και έκτακτα όταν υπάρχει λόγος ή / και 

όποτε της ζητηθεί με απόφαση της Γ.Σ. ή του Δ.Σ. Παρακολουθεί τη Διοικητική δράση του Διοικητικού 

Συμβουλίου και τη διαχείριση αυτού, ασκώντας έλεγχο στην Ταμειακή διαχείριση και εξετάζοντας τα 

έγγραφα και τα Βιβλία του Σωματείου. Στο τέλος κάθε έτους και το αργότερο τρείς (3) μήνες μετά την 

λήξη του οικονομικού έτους συντάσσει έκθεση περί της διαχειρίσεως και των πεπραγμένων του 

Διοικητικού Συμβουλίου, την οποία θέτει υπ’ όψη της Γενικής Συνελεύσεως προς έγκριση. Ο έλεγχος 

αυτός ενεργείται μετά από παραγγελία ή αυτεπαγγέλτως οποτεδήποτε. Υποχρεωτικά ενεργείται 

έλεγχος πάντοτε κατά την λήξη του οικονομικού έτους προκειμένου με σχετική έκθεση που 

ανακοινώνεται στα μέλη πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως 

να τεθούν υπόψη του Σωματείου τα πορίσματα.  

4. Η Εξελεγκτική Επιτροπή, σε περίπτωση διαχειριστικών ανωμαλιών, με έγγραφο, που απευθύνεται στο 

Διοικητικό Συμβούλιο, ζητεί την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου να θέσει υπόψη της τα 

πορίσματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην περίπτωση αυτή, οφείλει να συγκαλέσει Γενικής Συνέλευση 

εντός είκοσι (20) ημερών. 

 

Άρθρο 22 

Καθήκοντα και Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης 

1. Ανώτατο και κυρίαρχο σώμα είναι η Γενική Συνέλευση των μελών η οποία συνέρχεται τακτικώς κατ’ 

έτος εντός του μηνός Φεβρουαρίου, ενώ εκτάκτως: α) κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού 

Συμβουλίου, β) κατόπιν αποφάσεως της Εξελεγκτικής Επιτροπής και γ.) όταν το ζητήσουν εγγράφως και 

με συγκεκριμένα θέματα το 1/5 των ταμειακώς εν τάξει μελών του Σωματείου. Ο Πρόεδρος 

υποχρεούται στην τελευταία αυτή περίπτωση να συγκαλέσει την αιτουμένη συνέλευση εντός 20 

ημερών. Σε περίπτωση αδρανείας ή αρνήσεως τη σύγκληση αποφασίζει το Δικαστήριο. Η Γενική 
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Συνέλευση δύναται να λαμβάνει χώρα και να αποφασίζει και με τηλεδιάσκεψη για όλα ή για κάποια 

από τα μέλη της. 

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης τακτικής ή έκτακτης, πρέπει γνωστοποιείται στα μέλη προ οκτώ 

(8) τουλάχιστον ημερών δια ανάρτησης πρόσκλησης στα γραφεία του Σωματείου ή δι’ ατομικών 

προσκλήσεων, μέσω επιστολής ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πρέπει δε ν’ αναγράφει τον τόπο, το 

χρόνο και τα θέματα προς συζήτηση και αν αυτή είναι η πρώτη ή δεύτερη Συνέλευση, καθώς και τον 

απαιτούμενο αριθμό μελών για απαρτία. Τα Αρωγά και Επίτιμα μέλη καλούνται με οποιοδήποτε 

πρόσφορο μέσο. Τα μέλη του Σωματείου προσέρχονται αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση και 

υπογράφουν στο σχετικό Βιβλίο. Τα Τακτικά μέλη του Σωματείου εκπροσωπούνται στη Γενική 

Συνέλευση και από αντιπρόσωπό τους που κατά την προσέλευσή του πρέπει να είναι εφοδιασμένος με 

σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο που καταθέτει στη γραμματεία του Σωματείου. Την Γ.Σ. διευθύνει 

προσωρινά ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Στη συνέχεια η Γ.Σ. εκλέγει Προεδρείο που διευθύνει τις εργασίες της 

Συνέλευσης και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και ένα μέλος με άμεση 

ψηφοφορία (ανάταση των χεριών). Υποψήφιος για εκλογή στα όργανα του Συλλόγου δεν μπορεί να 

είναι μέλος του Προεδρείου στη Γ.Σ.  

3. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία α) η πρώτη, εφ’ όσον είναι παρόντες το 50% συν ένα του 

όλου αριθμού των μελών τουλάχιστον, των εχόντων ψήφου, β) μη γενομένης απαρτίας στην πρώτη 

συνέλευση, καλείται δεύτερη, με τα ίδια απολύτως θέματα, μετά από παρέλευση επτά ημερών από την 

πρώτη, όπου απαρτία θεωρείται ότι υπάρχει με όσα μέλη, που έχουν δικαίωμα ψήφου, είναι παρόντα. 

Ο νομικός σύμβουλος του Σωματείου μπορεί να παρίσταται κατά τις συνεδριάσεις της Γενικής 

Συνελεύσεως των μελών.   

4. Απόφαση επί θέματος που δεν έχει αναγραφεί στην πρόσκληση είναι ακυρώσιμη. Απόφαση μπορεί να 

ληφθεί και χωρίς Συνέλευση των μελών εάν όλα τα μέλη δηλώσουν εγγράφως τη συναίνεσή τους επί 

ορισμένου θέματος. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως μπορούν να προσβληθούν ενώπιον του 

Δικαστηρίου, εάν έχουν ληφθεί κατά παράβαση της νομοθεσίας ή των διατάξεων του Καταστατικού 

αυτού. Δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν μόνον τα ταμειακώς εντάξει μέλη, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στα άρθρα 5, 6 και 7 του παρόντος. 

5. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει επί παντός θέματος μη υπαγομένου στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου, 

επιφυλασσομένου πάντοτε του δικαιώματος αυτής, ως ανωτάτου οργάνου του Σωματείου, δυναμένου 

ν’ αποφασίζει και κατ’ άλλο τρόπο επί παντός θέματος. Η Γ.Σ. αποφασίζει και για οποιοδήποτε άλλο 

θέμα, που δεν αναφέρεται στο παρόν Καταστατικό ή δεν προβλέπεται από τον Α.Κ.  

6. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει τα πρόσωπα της διοίκησης, τους αντιπροσώπους για τις οργανώσεις των 

οποίων μπορεί να είναι μέλος, αποφασίζει περί της αποβολής μέλους οριστικώς, περί έγκρισης του 
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προϋπολογισμού και απολογισμού, περί τροποποίησης του καταστατικού και διάλυσης του Σωματείου. 

Αποφασίζει επίσης και για την έγκριση του ισολογισμού, αν υπάρχει τέτοιος. 

7. Η Γενική Συνέλευση έχει την εποπτεία των οργάνων του Σωματείου και ασκεί τον έλεγχο επ’ αυτών, 

μπορεί δε ανά πάσα στιγμή να παύσει αυτά οποτεδήποτε με απόφασή της, λαμβανομένης κατά το 

νόμιμο τρόπο. Προκειμένου περί λήψεως αποφάσεως περί αρχαιρεσιών, εγκρίσεως λογοδοσίας, 

ισολογισμού και προϋπολογισμού, ίδρυσης Ένωσης, προσχώρησης ή αποχώρησης από αυτήν, 

τροποποίησης του καταστατικού και προσωπικών εν γένει ζητημάτων, η ψηφοφορία διεξάγεται 

μυστικά που δύναται να γίνει και ηλεκτρονικά.  

8. Η Γενική Συνέλευση λαμβάνει τις αποφάσεις της κατ’ απόλυτη πλειοψηφία (50% + 1) των παρόντων 

μελών και είναι άκυρες αυτές αν δεν παρίσταται σ’ αυτή ο αριθμός των μελών τουλάχιστον όπως 

ανωτέρω αναγράφεται.  

9. Αν πρόκειται για τροποποίηση του Καταστατικού ή διάλυση του Σωματείου απαιτείται πλειοψηφία των 

3/4 των παρόντων και ταμειακά εντάξει μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, επαναλαμβάνεται η 

ψηφοφορία. Σε περίπτωση και δεύτερης ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφο του Προέδρου της 

Συνελεύσεως. 

10. Η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση του χεριού, εκτός από τις περιπτώσεις αρχαιρεσιών και επί 

προσωπικών ζητημάτων, που γίνεται μυστικά ενώ δύναται να γίνει και ηλεκτρονικά. Τα πρακτικά 

συνεδριάσεως υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως και 

παραδίδονται στον Γενικό Γραμματέα για φύλαξη. 

11. Η  Γενική Συνέλευση όταν συνεδριάζει συζητεί θέματα που φέρονται ενώπιον της για συζήτηση. Θέματα 

που απορρίπτονται από την Γενική Συνέλευση μπορεί να επανασυζητηθούν. Η Γενική Συνέλευση έχει 

γενική αρμοδιότητα. Θέματα που συζητούνται αποκλειστικά στην Γενική Συνέλευση είναι: 

α. Έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού, ισολογισμού, απολογισμού. 

β. Απολογισμός του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από κάθε λήξη του έτους. 

γ. Η έγκριση δαπάνης ποσού μεγαλύτερου από δέκα χιλιάδες (10.000€) ευρώ. 

δ. Ο προσδιορισμός του ύψους της ημερήσιας αποζημιώσεως για ημεραργίες και έξοδα κίνησης των μελών 

του Διοικητικού Συμβουλίου. 

ε. Η κτήση από επαχθή αιτία, κινητών ή ακινήτων αξίας άνω των χιλίων (1.000) ευρώ. 

στ. Η αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών, υπό τρόπο και δωρεών. 

ζ. Η εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

η. Η εκλογή μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής. 

θ. Η εκλογή μελών εφορευτικής επιτροπής όταν διενεργούνται εκλογές. 

ι. Η εποπτεία και ο έλεγχος της διοικήσεως του Σωματείου. 
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ια. Η παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής για σπουδαίο λόγο ή βαριά 

παράβαση καθηκόντων ή ανικανότητα. 

ιβ. Οι προσφυγές κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 

ιγ. Η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου κατά των μελών του Σωματείου. 

ιδ. Η επιβολή εκτάκτων εισφορών. 

ιε. Η απόφαση για προσχώρηση σε ενώσεις ημεδαπές ή ξένες ευρύτερης εκτάσεως.  

ιστ. Η τροποποίηση του Καταστατικού του Σωματείου. 

ιζ. Η έγκριση εσωτερικών κανονισμών. 

ιη. Η αναστολή των εργασιών του Σωματείου. 

ιθ. Η διάλυση του Σωματείου. 

Στις περιπτώσεις με στοιχεία ιστ, ιζ, ιη, ιθ για να ληφθεί απόφαση απαιτείται η συμμετοχή στην ψηφοφορία 

του μισού αριθμού των μελών τουλάχιστον και ενός (1) επί πλέον (τακτικών) και η πλειοψηφία των τριών 

τετάρτων (3/4) αυτών. 

 

Άρθρο 23 

Αρχαιρεσίες 

1. Κάθε τρία χρόνια και στην Τακτική Γ.Σ. μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης γίνονται οι 

Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Πριν από την ψηφοφορία, η Γ.Σ. 

εκλέγει τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, η οποία επιμελείται μαζί με τον δικαστικό αντιπρόσωπο, που 

ορίζεται από τον ΔΣΑ κατόπιν αιτήσεως του Δ.Σ., τα της διεξαγωγής της ψηφοφορίας για την εκλογή του 

νέου επταμελούς Δ.Σ., και ανακοινώνει τις υποψηφιότητες όσων έχουν υποβάλλει έγγραφη αίτηση 

υποψηφιότητας στο απερχόμενο Δ.Σ. τουλάχιστον επτά ημέρες πριν από τις εκλογές εκτός αν μέσα σε 

αυτή την προθεσμία δεν συμπληρωθούν πάνω από επτά (7) υποψήφιοι, οπότε οι υποψηφιότητες 

υποβάλλονται και μέχρι την ημέρα των εκλογών. 

2. Η Εφορευτική Επιτροπή ελέγχει την ψηφοδόχο και διανέμει σχετικό ψηφοδέλτιο, δίνοντας τις 

απαραίτητες εξηγήσεις για τον τρόπο της ψηφοφορίας που δύναται να γίνει και ηλεκτρονικά με τις 

ανάλογες οδηγίες προς τα μέλη μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με την  προϋπόθεση, ότι τηρούνται 

όλες οι εγγυήσεις για την διασφάλιση νόμιμης και διαφανούς εκλογικής διαδικασίας. Οι περαιτέρω 

προϋποθέσεις για τον τρόπο λειτουργίας της πλατφόρμας και οι ειδικότεροι όροι της ηλεκτρονικής 

ψηφοφορίας θα εξειδικευθούν, όταν καταστεί δυνατή η σχετική εκλογική διαδικασία με ηλεκτρονικά 

μέσα, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ληφθείσης με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της. 

3. Κάθε εκλογέας πρέπει να επιδεικνύει την ταυτότητά του στην Εφορευτική Επιτροπή και να σημειώνεται 

το όνομά του στον ειδικά καταρτισμένο ονομαστικό κατάλογο. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει νέο Δ.Σ. 
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κάθε τρίτο χρόνο, αφού ακουσθεί η λογοδοσία του απερχόμενου Δ.Σ. καθώς και η έκθεση της 

Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

4. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει στη διαλογή των ψήφων και στη 

συνέχεια ανακηρύσσει τους επιτυχόντες κατά σειρά πλειοψηφίας, τόσο για το Δ.Σ. όσο και για την 

Εξελεγκτική Επιτροπή. Καθορίζει επίσης την σειρά των επιτυχόντων – αναπληρωματικών μελών, 

ανάλογα με τον αριθμό ψήφων που πήρε ο καθένας.  

5. Τέλος η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει, υπογράφει και τοποθετεί στον πίνακα των ανακοινώσεων 

πρακτικό των αρχαιρεσιών, καλεί τους επιτυχόντες σε πρώτη συνεδρίαση και παραδίδει τα ψηφοδέλτια 

και όλα τα σχετικά στοιχεία, δεδομένα και αρχεία με τις αρχαιρεσίες στον Πρόεδρο και τον Γενικό 

Γραμματέα του Δ.Σ. 

6. Πιο αναλυτικά:  

6.1 Όσοι επιθυμούν να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής, 

υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία που ορίζεται ανωτέρω ή 

μπορεί να αποφασιστεί διαφορετικά από το Διοικητικό Συμβούλιο υπό τον όρο να έχουν εκπληρώσει 

τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο. 

6.2 Η αίτηση υποψηφιότητας που υποβάλλεται μόνο από Τακτικά μέλη πρέπει να συνοδεύεται από 

υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου που να δηλώνει σε αυτή ότι, δεν τελεί σε στέρηση 

πολιτικών δικαιωμάτων, ότι δεν έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα ή βαρύ πλημμέλημα, 

που σχετίζεται με την δραστηριότητα που αναφέρεται στο Καταστατικό αυτό ή για παράβαση των 

νόμων περί προστασίας των πολιτιστικών αγαθών. 

6.3 Τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά και ξεχωριστά για τον Διοικητικό Συμβούλιο ή την 

Ελεγκτική Επιτροπή γνωστοποιούνται έγκαιρα στα μέλη, καταχωρούνται δε στο ίδιο ή διαφορετικό 

ψηφοδέλτιο κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

6.4 Με μυστική ψηφοφορία τα μέλη του Σωματείου εκλέγουν τα αιρετά μέλη σημειώνοντας στο 

αριστερό του ονόματος -με σταυρό- τα πρόσωπα  της προτιμήσεώς τους, επτά (7) για το Διοικητικό 

Συμβούλιο και τρία (3) για την Εξελεγκτική Επιτροπή κατ' ανώτατο. 

6.5 Επιτυχόντες ανακηρύσσονται αυτοί που με την σειρά έχουν πάρει περισσότερες ψήφους. Οι επτά (7) 

από αυτούς αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο και οι επόμενοι δυο (2) είναι αναπληρωματικά 

μέλη, επίσης οι τρείς (3) πρώτοι από τον πίνακα της Ελεγκτικής Επιτροπής αποτελούν τα τακτικά της 

μέλη και ο πρώτος επιλαχών (1) το αναπληρωματικό. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο επιτυχών 

αναδεικνύεται με κλήρωση που γίνεται ανάμεσα σε αυτούς που ισοψήφησαν. 

6.6 Όσοι εκλέγονται για το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτούνται σε σώμα και κατανέμουν μεταξύ τους 

τις αρμοδιότητες, που αναφέρονται στα άρθρα 15-20 προκειμένου να αναλάβουν τη διοίκηση του 

Σωματείου. 



25 

 

Άρθρο 24 

Τροποποίηση Καταστατικού 

Για τη λήψη απόφασης για τροποποίηση του Καταστατικού, απαιτείται απόφαση της Γ.Σ., ευρισκομένης σε 

απαρτία δια της παρουσίας του μισού τουλάχιστον του όλου αριθμού των Ιδρυτικών και Τακτικών μελών 

και η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων. Κάθε τροποποίηση ισχύει από την επομένη της εγγραφής της στα 

σχετικά Βιβλία του αρμόδιου Δικαστηρίου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 79, 81, και 82 Α.Κ.. 

 

Άρθρο 25 

Μεταβολή Σκοπού 

Για λήψη αποφάσεως για μεταβολή του σκοπού του Σωματείου απαιτείται η συναίνεση όλων των Τακτικών 

και Ιδρυτικών μελών κατά τη συγκαλούμενη προς τούτο Γ.Σ. Οι απόντες συναινούν εγγράφως.  

 

Άρθρο 26 

Διάλυση Σωματείου 

Το Σωματείο διαλύεται όπως ορίζει ο νόμος (άρθρα 103 επ. ΑΚ). Την διάλυση του Σωματείου δύναται να 

προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του που θα στηρίζεται σε πλειοψηφία τουλάχιστον 5/7 από 

τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή η Ελεγκτική Επιτροπή μετά από ομόφωνη απόφαση 

της σε περίπτωση που έχει διαπιστωθεί σοβαρή διαχειριστική ανωμαλία. Εν πάση περιπτώσει απαιτείται 

απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, ειδικώς προς τούτο συγκαλουμένης, της οποίας η απαρτία ορίζεται 

στην παρουσία του μισού τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει μελών, η δε απόφαση πρέπει να 

συγκεντρώνει τα 3/4 των ψήφων των παρόντων μελών. Διαλυθέντος του Σωματείου η τυχόν κινητή και 

ακίνητη περιουσία του περιέρχεται όπου αποφασίσει η Γ.Σ. αλλά δεν διανέμεται ποτέ στα μέλη του.  

 

Άρθρο 27 

Βιβλία Σωματείου 

Τα βιβλία που τηρεί το Σωματείο είναι : 

- Υποχρεωτικά : 

α. Μητρώο μελών του Σωματείου. Σε αυτό καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των μελών που αφορούν 

το Σωματείο. 

 β. Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου. 

 γ. Βιβλίο Πρακτικών Γενικής  Συνελεύσεως των μελών. 

 δ. Βιβλίο Εσόδων - Εξόδων. 

 ε. Βιβλίο Πρακτικών Ελεγκτικής Επιτροπής.   

- Προαιρετικά : 
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 α. Πρωτόκολλο Εισερχόμενων και Εξερχόμενων εγγράφων. 

 β. Βιβλίο (αρχείο) Εισερχόμενων και Εξερχόμενων εγγράφων. 

 γ. Βιβλίο παρουσίας μελών στην Γενική Συνέλευση. 

δ. Βιβλίο ιστορίας του Συλλόγου. 

ε. Βιβλίο αναλώσιμων υλικών. 

Το Σωματείο μπορεί να τηρεί και άλλα Βιβλία ανάλογα με τις ανάγκες του και όλα τα παραπάνω δύναται να 

τα διατηρεί και σε ηλεκτρονική μορφή. 

 

Άρθρο 28 

Εσωτερικοί Κανονισμοί και λοιπές διατάξεις 

1. Θέματα που αφορούν την εσωτερική λειτουργία του Σωματείου μπορεί να ρυθμίζονται με εσωτερικούς 

κανονισμούς. Οι Κανονισμοί αυτοί με απόφαση του Δ.Σ. εισάγονται στην Γ.Σ. για έγκριση και ισχύουν 

από την επομένη της γνωστοποίησής τους στα μέλη και της κατάλληλης δημοσίευσής τους.  

2. Το Σωματείο δικαιούται να μετάσχει σε ευρύτερες Ενώσεις Σωματείων ή ομοειδείς, ημεδαπές ή 

αλλοδαπές. Σχετικά αποφασίζει η Γ.Σ. των μελών. Για την αντιπροσώπευση και τη σχέση των οργάνων 

με το Σωματείο, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Καταστατικού και οι σχετικοί νόμοι. Πράξεις 

των οργάνων του Σωματείου είναι ισχυρές και το δεσμεύουν εφόσον μέσα στα πλαίσια της 

αρμοδιότητάς τους αποφασίζονται κατά τον χρόνο της θητείας τους. 

3. Κάθε θέμα μη προβλεπόμενο από το παρόν Καταστατικό ρυθμίζεται με απόφαση του Δ.Σ. και ισχύει ως 

την έγκριση η μη από τη Γ.Σ., διέπεται δε από την ισχύουσα νομοθεσία περί Σωματείων. 

 

Άρθρο 29 

Προσωρινή Διοίκηση 

Η προσωρινή επταμελής διοικούσα επιτροπή θα ασκήσει το έργο της σύμφωνα με τις διατάξεις του 

παρόντος Καταστατικού, μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση, που θα γίνει, με σκοπό την εκλογή Δ.Σ. και 

Εξελεγκτικής Επιτροπής, σε διάστημα τεσσάρων μηνών από τη νόμιμη αναγνώριση του παρόντος 

καταστατικού, εξουσιοδοτείται δε από τα Ιδρυτικά μέλη που υπογράφουν το παρόν Καταστατικό και τα 

οποία την εξέλεξαν, να αποδεχθεί τροποποιήσεις ή προσθήκες του παρόντος, οι οποίες τυχόν θα 

υποδειχθούν από την αρμόδια δικαστική αρχή κατά την έγκρισή του. 
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Άρθρο 30 

Υπογραφή και έγκριση Καταστατικού 

Το Καταστατικό αυτό, αποτελούμενο από τριάντα (30) άρθρα, αφού αναγνώστηκε και εγκρίθηκε (κατά 

άρθρο και στο σύνολο), έγινε κατανοητό και αποδεκτό από τα Ιδρυτικά μέλη, υπογράφεται από αυτά 

σήμερα στην Αθήνα ώστε να ακολουθήσει η νόμιμη διαδικασία δημοσίευσης στο αρμόδιο δικαστήριο. 

Ακολουθούν και επισυνάπτονται οι υπογραφές των Ιδρυτικών μελών, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος του παρόντος.  

 

Αθήνα, 28.12.2020 


