ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ
«ΔΣΑΙΡΙΑ ΜΔΛΔΣΗ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ»
Α’ ΜΔΡΟ
ΤΣΑΗ, ΔΓΡΑ, ΚΟΠΟ, ΜΔΑ, ΠΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 1
ύζηαζη, Έδπα
1.
Ιδξύεηαη ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «ΔΣΑΙΡΙΑ ΜΔΛΔΣΗ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ
ΓΙΚΑΙΟΤ (ΔΜΔΟΓ)». ηα αγγιηθά ε σο άλσ επσλπκία απνδίδεηαη σο «HELLENIC SCHOLARS’
ASSOCIATION OF COMMERCIAL & BUSINESS LAW».
2.
Έδξα ηνπ ζσκαηείνπ νξίδεηαη ε πόιε ησλ Αζελώλ.
3.
Σν ζσκαηείν κπνξεί λα ηδξύεη γξαθεία θαη ζε άιια κέξε ηεο ρώξαο ή/θαη ζην εμσηεξηθό.

ΑΡΘΡΟ 2
κοπόρ
θνπόο ηνπ ζσκαηείνπ είλαη ε επηζηεκνληθή ελαζρόιεζε κε ην εκπνξηθό θαη νηθνλνκηθό δίθαην,
εκεδαπό, αιινδαπό θαη δηεζλέο. ην πιαίζην ηνπ ζθνπνύ ηνπ ην ζσκαηείν επηδηώθεη ηε δηεπηζηεκνληθή
έξεπλα θαη ζπλεξγαζία κεηαμύ λνκηθήο θαη νηθνλνκηθήο επηζηήκεο.
Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζθνπνύ ηνπ ην ζσκαηείν επηδηώθεη ελδεηθηηθά:
·
ηελ δηνξγάλσζε επηζηεκνληθώλ εξεπλώλ, εθδειώζεσλ, ζπλεδξίσλ θαη νκηιηώλ ζηελ Διιάδα ή ζην
εμσηεξηθό θαη ε ζπκκεηνρή ζε απηά,
·
ηελ επεμεξγαζία λνκνζεηηθώλ θεηκέλσλ, ζρεδίσλ λόκσλ θαζώο θαη ηελ παξνρή γλώκεο επί
ζεκάησλ λνκνζεηηθήο πνιηηηθήο,
·
ηελ επηκέιεηα επηζηεκνληθώλ εθδόζεσλ θαη
·
ηε ζπλεξγαζία κε παλεπηζηεκηαθά ηδξύκαηα, επηζηεκνληθνύο ζπιιόγνπο θαη επηζηήκνλεο ηεο
Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνύ.
ΑΡΘΡΟ 3
ΠΟΡΟΙ
Πόξνη ηνπ ζσκαηείνπ είλαη (ελδεηθηηθά):
·
Οη ηαθηηθέο εηήζηεο ζπλδξνκέο θαη ηα δηθαηώκαηα εγγξαθήο ησλ κειώλ.
·
Οη ηπρόλ έθηαθηεο ζπλδξνκέο ησλ κειώλ, πνπ ηπρόλ απνθαζηζζνύλ από ηελ Γεληθή πλέιεπζε.
·
Οη δσξεέο από κέιε ή ηξίηνπο.
·
Σα έζνδα από επηζηεκνληθέο εθδειώζεηο.
·
Οη επηρνξεγήζεηο από ηξίηνπο θνξείο, δεκόζηνπο ή ηδησηηθνύο.
·
Οη θιεξνλνκίεο θαη θιεξνδνζίεο.
·
Σα έζνδα από ηπρόλ εθδόζεηο.
·
Σα έζνδα από ηε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ, ελδεηθηηθά αλαθεξνκέλσλ ησλ ηόθσλ θαη
πξνζόδσλ ησλ θεθαιαίσλ ηνπ.
·
Κάζε πξόζνδνο, πνπ πξνέξρεηαη από νπνηαδήπνηε λόκηκε αηηία.
Β’ ΜΔΡΟ
ΜΔΛΗ, ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ, ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ, ΠΔΙΘΑΡΥΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ
ΑΡΘΡΟ 6
Σακηικά Μέλη
1.
Σαθηηθά κέιε ηνπ ζσκαηείνπ κπνξνύλ λα είλαη Μέιε ηνπ Γηδαθηηθνύ θαη Δξεπλεηηθνύ
Πξνζσπηθνύ θάζε βαζκίδαο, ελ ελεξγεία ή κε, Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθώλ Ιδξπκάησλ ηεο Διιάδαο ή ηνπ
εμσηεξηθνύ κε εηδηθόηεξν ή γεληθόηεξν αληηθείκελν ελαζρόιεζεο ην εκπνξηθό θαη ην νηθνλνκηθό δίθαην ή
κε ελδηαθέξνλ γηα ην εκπνξηθό θαη ην νηθνλνκηθό δίθαην, αλεμάξηεηα από ην αλ ε ρνιή ή ην Σκήκα, ζην
νπνίν αλήθνπλ, έρεη σο αληηθείκελν ηελ παξνρή λνκηθήο παηδείαο.
2.
Η είζνδνο λένπ ηαθηηθνύ κέινπο ζην ζσκαηείν γίλεηαη κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ,
ε νπνία ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία 2/3 ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ,
θαηόπηλ έγγξαθεο αίηεζεο ηνπ ππνςεθίνπ, ζηελ νπνία θαη ζα πξέπεη λα δειώλεηαη θαη ε απνδνρή εθ
κέξνπο ηνπ ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηνπ ζσκαηείνπ, θαη ζρεηηθήο πξόηαζεο πξνο ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην δύν
πθηζηακέλσλ ηαθηηθώλ κειώλ ηνπ ζσκαηείνπ. Σν λενεηζεξρόκελν ηαθηηθό κέινο νθείιεη λα θαηαβάιεη ην
δηθαίσκα εγγξαθήο θαη ηε ζρεηηθή ζπλδξνκή, πνπ νξίδνληαη από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην. Από ηε
ζπκπιήξσζε ησλ σο άλσ δηαηππώζεσλ ν ππνςήθηνο απνθηά ηελ ηδηόηεηα ηνπ ηαθηηθνύ κέινπο θαη
εγγξάθεηαη ζην ζρεηηθό κεηξών ηαθηηθώλ κειώλ ηνπ ζσκαηείνπ.
ΑΡΘΡΟ 7
Γικαιώμαηα Σακηικών Μελών

Σα ηαθηηθά κέιε ηνπ ζσκαηείνπ, εθόζνλ έρνπλ εθπιεξώζεη ηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο πξνο ην
ζσκαηείν, έρνπλ δηθαίσκα:
α.
Να ζπκκεηέρνπλ ηζόηηκα ζηηο Γεληθέο πλειεύζεηο, όπνπ ζα εθθξάδνπλ ηηο απόςεηο ηνπο θαη ζα
αζθνύλ ην δηθαίσκα ςήθνπ.
β.
Να εθιέγνληαη κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο.
γ.
Να απνιακβάλνπλ ηα σθειήκαηα θαη θάζε δηθαίσκα, πνπ απνξξέεη από ηελ ηδηόηεηά ηνπο σο
ηαθηηθά κέιε ηνπ ζσκαηείνπ.
δ.
Να απνρσξνύλ από ην ζσκαηείν ειεύζεξα. Η απνρώξεζε γίλεηαη κε ζρεηηθή έγγξαθε δήισζε
πξνο ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην. ηελ πεξίπησζε ηεο απνρώξεζεο ην απνρσξνύλ ηαθηηθό κέινο
ππνρξενύηαη λα εθπιεξώζεη όιεο ηηο εθθξεκείο νηθνλνκηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο πξνο ην ζσκαηείν, ζηηο
νπνίεο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε ζπλδξνκή ηνπ έηνπο ηεο απνρώξεζεο.
ΑΡΘΡΟ 8
Τποσπεώζειρ Σακηικών Μελών
Σα ηαθηηθά κέιε ηνπ ζσκαηείνπ νθείινπλ:
α.
Να ζπκβάιινπλ ζην κέηξν ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο ζηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνύ ηνπ ζσκαηείνπ.
β.
Να θαηαβάιινπλ ηε δαπάλε εγγξαθήο ηνπο ζην ζσκαηείν.
γ.
Να θαηαβάιινπλ ηε ηαθηηθή ρξεκαηηθή ηνπο ζπλδξνκή, όπσο απηή θαζνξίδεηαη θαη’ έηνο κε
απόθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ύζηεξα από πξόηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. Σα ηαθηηθά κέιε
ππνρξενύληαη επίζεο λα θαηαβάιινπλ θαη ηηο ηπρόλ έθηαθηεο εηζθνξέο, πνπ ζα απνθαζίδεη ε Γεληθή
πλέιεπζε, όπνηε θάηη ηέηνην απαηηεί ε επηδίσμε ηνπ ζθνπνύ ηνπ ζσκαηείνπ θαη δηθαηνινγείηαη από ηελ
εκθάληζε εθηάθησλ αλαγθώλ.
δ.
Να επηδεηθλύνπλ κεηαμύ ηνπο ζπλαδειθηθή ζπκπεξηθνξά θαη αιιειεγγύε θαη λα πξνάγνπλ ηε
θήκε θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπ ζσκαηείνπ.
ε.
Να ζπκκνξθώλνληαη κε ηελ λνκνζεζία, πνπ αθνξά ηα ζσκαηεία θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ
θαηαζηαηηθνύ, ηηο αξρέο ηνπ ζσκαηείνπ θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο.
ΑΡΘΡΟ 9
Πειθαπσικόρ Έλεγσορ
1. Ο πεηζαξρηθόο έιεγρνο γηα θάζε παξαβίαζε ησλ ππνρξεώζεσλ ησλ ηαθηηθώλ κειώλ, εθόζνλ απηή
είλαη ζνβαξή, αζθείηαη από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαη ζπλίζηαηαη:
α.
ηελ επίπιεμε.
β.
ηελ πξνζσξηλή απνβνιή από ην ζσκαηείν γηα ρξνληθό δηάζηεκα κέρξηο ελόο έηνπο.
γ.
ηελ νξηζηηθή δηαγξαθή από ην ζσκαηείν.
2.
Σεο επηβνιήο πεηζαξρηθήο πνηλήο πξνεγείηαη ππνρξεσηηθά ε έγγξαθε θιήζε ζε απνινγία ηνπ
ηαθηηθνύ κέινπο ηνπιάρηζηνλ πξν 10 εκεξώλ. ηελ θιήζε ζε απνινγία πξέπεη λα αλαθέξνληαη ελ
ζπληνκία, πιελ όκσο ζαθώο, νη ιόγνη, πνπ δηθαηνινγνύλ ηελ θίλεζε ηεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο. Σν
ηαθηηθό κέινο έρεη δηθαίσκα λα παξαζηεί απηνπξνζώπσο θαηά ηε ζρεηηθή ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ γηα λα εθθξάζεη ηηο απόςεηο ηνπο θαζώο θαη λα θαηαζέζεη έγγξαθν ππόκλεκα.
3.
Καηά ηεο απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα επηβνιή πεηζαξρηθώλ θπξώζεσλ ρσξεί
εληόο δύν (2) κελώλ πξνζθπγή ελώπηνλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.
ΑΡΘΡΟ 10
ςνδεδεμένα Μέλη
1.
Γπλαηόηεηα λα απνθηήζεη ηελ ηδηόηεηα ζπλδεδεκέλνπ κέινπο έρνπλ πηπρηνύρνη Αλσηάησλ
εθπαηδεπηηθώλ Ιδξπκάησλ ηεο Διιάδαο ή ηνπ εμσηεξηθνύ κε αληηθείκελν ελαζρόιεζεο ή κε ελδηαθέξνλ
γηα ην εκπνξηθό θαη ην νηθνλνκηθό δίθαην. Η ηδηόηεηα ηνπ ζπλδεδεκέλνπ κέινπο απνθηάηαη κε απόθαζε
ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαηόπηλ έγγξαθεο αίηεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ζηελ νπνία ζα δειώλεη όηη
απνδέρεηαη ην παξόλ θαηαζηαηηθό.
2.
Σα ζπλδεδεκέλα κέιε πξνζθαινύληαη ζηηο επηζηεκνληθέο εθδειώζεηο ηνπ ζσκαηείνπ θαη έρνπλ
δηθαίσκα παξαθνινύζεζεο απηώλ αιιά θαη αλάπηπμεο ζε απηέο εηζεγήζεσλ θαη παξεκβάζεσλ. Δπίζεο
έρνπλ ην δηθαίσκα λα ππνβάιινπλ πξνηάζεηο θάζε κνξθήο ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην.
3.
ηα ζπλδεδεκέλα κέιε ηζρύνπλ αλαινγηθά νη όξνη 7 παξ. δ’, 8 παξ. α, δ, ε θαη 9.

Γ’ ΜΔΡΟ
ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΟΙΚΗΗ
ΑΡΘΡΟ 11
Γενική ςνέλεςζη
1.
Η Γεληθή πλέιεπζε είλαη ην αλώηαην όξγαλν ηνπ ζσκαηείνπ, κέζσ ηνπ νπνίνπ εθθξάδεηαη ε
βνύιεζε ησλ ηαθηηθώλ κειώλ.

2.
ηηο Γεληθέο πλειεύζεηο πξνζθαινύληαη θαη δηθαηνύληαη λα παξίζηαληαη θαη λα δηαηππώλνπλ ηηο
απόςεηο ηνπο ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ ηα ζπλδεδεκέλα κέιε.
3.
Η Γεληθή πλέιεπζε ζπλέξρεηαη ηαθηηθά κηα θνξά εηεζίσο κέζα ζην πξώην ηξίκελν ηνπ έηνπο θαη
εθηάθησο, όηαλ ην απνθαζίζεη ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην. Σε ζύγθιεζε ηεο Γεληθήο πλειεύζεσο
κπνξνύλ λα δεηήζνπλ θαη ηα ηαθηηθά κέιε ηνπ ζσκαηείνπ κε έγγξαθε αίηεζε ηνπ ελόο πέκπηνπ απηώλ
θαζώο επίζεο ε Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή. Η αίηεζε ζύγθιεζεο απεπζύλεηαη ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαη
πξέπεη λα αλαθέξεη ηα ζέκαηα, πνπ ζα ηεζνύλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε. Καη ζηηο δύν απηέο πεξηπηώζεηο,
ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην νθείιεη λα ζπγθαιέζεη ηε Γεληθή πλέιεπζή κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο. ε
πεξίπησζε αδξαλείαο ή αξλήζεσο ηε ζύγθιεζε απνθαζίδεη ην Γηθαζηήξην ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα
ζην άξζξ. 96 εδ. β. ΑΚ.
4.
Σα ηαθηηθά κέιε θαινύληαη ζηελ Γεληθή πλέιεπζε κε αηνκηθέο πξνζθιήζεηο, πνπ ππνγξάθνληαη
από ηνλ Πξόεδξν θαη ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ κέξεο
λσξίηεξα. Οη πξνζθιήζεηο κπνξνύλ λα απνζηαινύλ θαη κε email. ηελ πξόζθιεζε γίλεηαη κλεία ησλ
ζεκάησλ εκεξήζηαο δηαηάμεσο θαζώο επίζεο ηνπ ρξόλνπ θαη ηνπ ηόπνπ ζύγθιεζεο ηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο.
5.
ηε Γεληθή πλέιεπζε ζπδεηνύληαη απνθιεηζηηθά ηα ζέκαηα, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξόζθιεζε,
εθηόο εάλ είλαη παξόληα ζηε Γεληθή πλέιεπζε όια ηα ηαθηηθά κέιε θαη ζπλαηλνύλ ζηε ιήςε απόθαζεο
επί ζέκαηνο εθηόο εκεξεζίαο δηάηαμεο.
6.
Απόθαζε κπνξεί λα ιεθζεί θαη ρσξίο ζπλέιεπζε ησλ ηαθηηθώλ κειώλ, εάλ όια αλεμαηξέησο ηα
ηαθηηθά κέιε ηνπ ζσκαηείνπ δειώζνπλ εγγξάθσο ηελ ζπλαίλεζε ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλε πξόηαζε.
7.
Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο κπνξνύλ λα πξνζβιεζνύλ ελώπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ, εάλ
έρνπλ ιεθζεί θαηά παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο ή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο θαηαζηαηηθνύ, ζύκθσλα
κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΑΚ.

ΑΡΘΡΟ 12
ςνεδπίαζη Γενικήρ ςνέλεςζηρ
1.
Σα ηαθηηθά κέιε ηνπ ζσκαηείνπ πξνζέξρνληαη απηνπξνζώπσο ζηε Γεληθή πλέιεπζε.
Δπηηξέπεηαη ε εθπξνζώπεζε ηαθηηθνύ κέινπο ηνπ ζσκαηείνπ από άιιν ηαθηηθό κέινο. Κάζε ηαθηηθό
κέινο δελ κπνξεί λα εθπξνζσπεί πάλσ από έλα ηαθηηθό κέινο.
2.
Καηά ηελ έλαξμε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο εθιέγνληαη ν Πξόεδξνο θαη ν Γξακκαηέαο. Η Γεληθή
πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία αλ παξίζηαηαη ην έλα ηξίην (1/3) ηνπιάρηζηνλ ησλ ηαθηηθώλ κειώλ, πνπ
έρνπλ ηαθηνπνηήζεη ηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο. Δάλ δελ ζρεκαηηζζεί ε σο άλσ απαξηία, ηόηε ε
Γεληθή πλέιεπζε ζπλέξρεηαη ρσξίο πξόζθιεζε απηνδίθαηα ηελ αληίζηνηρε εκέξα θαη ώξα ηεο επόκελεο
εβδνκάδαο, νπόηε βξίζθεηαη ζε απαξηία όζα ηαθηηθά κέιε θη αλ είλαη παξόληα ή εθπξνζσπνύληαη
λνκίκσο.
3.
Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε απόιπηε πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ ηαθηηθώλ κειώλ, εθηόο εάλ
νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζην θαηαζηαηηθό.
4.
Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλειεύζεσο ιακβάλνληαη κε θαλεξή ςεθνθνξία. Καη’ εμαίξεζε νη
απνθάζεηο πνπ αθνξνύλ αξραηξεζίεο, εθινγή νξγάλσλ ηνπ ζσκαηείνπ, ζέκαηα εκπηζηνζύλεο, έγθξηζε
ινγνδνζίαο ή πξνζσπηθά ζέκαηα ιακβάλνληαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία.
5.
Σα πξαθηηθά ζπλεδξίαζεο ππνγξάθνληαη από ηνλ Πξόεδξν θαη ηνλ Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο
πλειεύζεσο θαη παξαδίδνληαη ζηνλ Γεληθό Γξακκαηέα πξνο θύιαμε.
ΑΡΘΡΟ 13
Απμοδιόηηηερ Γενικήρ ςνελεύζεωρ
1.
Η Γεληθή πλέιεπζε έρεη γεληθή αξκνδηόηεηα γηα θάζε ζέκα.
2.
ηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηόηεηα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο αλήθνπλ:
α.
Η έγθξηζε ηνπ νηθνλνκηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ, ηζνινγηζκνύ, απνινγηζκνύ.
β.
Ο απνινγηζκόο ηνπ έξγνπ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πξηλ από ηε ιήμε θάζε ζεηείαο.
γ.
Η έγθξηζε δαπάλεο πνζνύ κεγαιύηεξνπ από 50.000 ΔΤΡΩ.
δ.
Η εθινγή ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο θαζώο θαη ε
παύζε απηώλ.
ε.
Η εθινγή κειώλ εθνξεπηηθήο επηηξνπήο, όηαλ δηελεξγνύληαη αξραηξεζίεο.
ζη.
Η επνπηεία θαη ν έιεγρνο ηεο δηνίθεζεο ηνπ ζσκαηείνπ.
δ.
Η παύζε ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο γηα ζπνπδαίν
ιόγν ή βαξηά παξάβαζε θαζεθόλησλ ή αληθαλόηεηα.
ε.
Οη πξνζθπγέο θαηά ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.
ζ.
Η επηβνιή εθηάθησλ εηζθνξώλ.
η.
Η ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηνπ ζσκαηείνπ.
ηα.
Η δηάιπζε ηνπ σκαηείνπ.
3.
ηηο πεξηπηώζεηο κε ζηνηρεία η’ θαη ηα’ γηα λα ιεθζεί απόθαζε απαηηείηαη απαξηία ηνπιάρηζηνλ
ηνπ ελόο δεπηέξνπ ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ ηαθηηθώλ κειώλ, πνπ έρνπλ ηαθηνπνηήζεη ηηο νηθνλνκηθέο
ππνρξεώζεηο ηνπο θαη πιεηνςεθία ησλ ηξηώλ ηεηάξησλ απηώλ.

ΑΡΘΡΟ 14
Γιοικηηικό ςμβούλιο
1.
Σν ζσκαηείν δηνηθείηαη από επηακειέο Γηνηθεηηθό πκβνύιην, πνπ απαξηίδεηαη από έλαλ (1)
Πξόεδξν, έλαλ (1) Αληηπξόεδξν, έλαλ (1) Γεληθό Γξακκαηέα, έλαλ (1) Σακία θαη ηξεηο (3) πκβνύινπο
πνπ εθιέγνληαη από ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ ηαθηηθώλ κειώλ ηνπ ζσκαηείνπ κεηαμύ ησλ ηαθηηθώλ
κειώλ. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην εθιέγεηαη από ηελ Γεληθή πλέιεπζε γηα ζεηεία ηξηώλ (3) εηώλ. Σν
πξώην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ζα εθιεγεί από ηε Γεληθή πλέιεπζε, πνπ ζα ζπγθιεζεί κε πξσηνβνπιία
ηεο πξνζσξηλήο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο.
2.
Μεηά ηελ αλαθήξπμε ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ από ηελ εθνξεπηηθή επηηξνπή θαη
εληόο δέθα (10) εκεξώλ ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ζπγθαιείηαη γηα λα ζπγθξνηεζεί ζε ζώκα κεηά από
πξόζθιεζε ηνπ πιεηνςεθήζαληνο κέινπο ηνπ θαη εθιέγεη κε κπζηηθή ςεθνθνξία ην Πξνεδξείν θαηά ηα
αλσηέξσ.
3.
Η ηδηόηεηα ηνπ Πξνέδξνπ, Αληηπξνέδξνπ θαζώο θαη ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα θαη ηνπ Σακία δελ
κπνξνύλ λα ζπκπίπηνπλ ζην ίδην πξόζσπν.
4.
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά κηα (1) θνξά θάζε δύν κήλεο, εθηάθησο δε όηαλ ην
θξίλεη αλαγθαίν ν Πξόεδξνο ή ην δεηήζνπλ εγγξάθσο ηξία (3) κέιε ηνπ. Βξίζθεηαη ζε απαξηία εθόζνλ
είλαη παξόληα ηέζζεξα (4) ηνπιάρηζηνλ κέιε ηνπ. Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία ησλ
παξόλησλ κειώλ θαη ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππεξηζρύεη ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ.
5.
Σνλ Πξόεδξν, όηαλ απνπζηάδεη, αλαπιεξώλνπλ θαηά ζεηξά ν Αληηπξόεδξνο, ν Γξακκαηέαο ή ν
Σακίαο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. Σνλ Γεληθό Γξακκαηέα ή ηνλ Σακεία, όηαλ απνπζηάδεη, αλαπιεξώλεη
έλαο από ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, πνπ νξίδεηαη από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην.
6.
Γηα θάζε ζπλεδξίαζε ηα κέιε εηδνπνηνύληαη πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο λσξίηεξα κε έγγξαθεο
πξνζθιήζεηο, πνπ αλαθέξνπλ θαη ηα ζέκαηα εκεξεζίαο δηαηάμεσο. Οη πξνζθιήζεηο κπνξνύλ λα
απνζηαινύλ θαη κε email. ε ηειείσο έθηαθηεο πεξηπηώζεηο ηα κέιε θαινύληαη θαη θαηά ηελ ίδηα εκέξα
ηεο ζπλεδξηάζεσο κε νπνηνδήπνηε κέζν. Δάλ όια ηα κέιε είλαη παξόληα θαη ζπλαηλνύλ ζηε
ιήςε απνθάζεσλ, δελ απαηηείηαη πξόζθιεζε.

ΑΡΘΡΟ 15
Απμοδιόηηηερ Γιοικηηικού ςμβοςλίος
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην έρεη ηηο εμήο αξκνδηόηεηεο:
1.
Γηνηθεί ην ζσκαηείν, ζύκθσλα κε ηνπο λόκνπο θαη ην θαηαζηαηηθό θαη απνθαζίδεη γηα θάζε ζέκα,
πνπ αθνξά ηελ εθπιήξσζε ηνπ επηδησθόκελνπ ζθνπνύ.
2.
Αζθεί ηνλ πεηζαξρηθό έιεγρν επί ησλ κειώλ (ηαθηηθώλ θαη ζπλδεδεκέλσλ) ηνπ ζσκαηείνπ.
3.
Απνθαζίδεη ηελ εγγξαθή ησλ κειώλ (ηαθηηθώλ θαη ζπλδεδεκέλσλ) θαζώο θαη ηελ δηαγξαθή ηνπο.
4.
πγθαιεί ηε Γεληθή πλέιεπζε.
5.
Τινπνηεί ηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλειεύζεσο.
6.
Έρεη ηελ επηκέιεηα ηεο ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνύ.
7.
πγθξνηεί από ηα ηαθηηθά κέιε ηνπ ζσκαηείνπ επηηξνπέο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ζεκάησλ ηνπ
ζσκαηείνπ, εθόζνλ θξίλεηαη απαξαίηεην.
8.
Αλαζέηεη ζε ζπλδεδεκέλα κέιε ηελ ππνζηήξημε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ.
9.
Γηαρεηξίδεηαη ηελ πεξηνπζία ηνπ ζσκαηείνπ.
10.
Απνθαζίδεη ηε δηελέξγεηα δαπαλώλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπώλ ηνπ ζσκαηείνπ.
11.
Καζνξίδεη ην ύςνο ηνπ δηθαηώκαηνο εγγξαθήο ησλ ηαθηηθώλ κειώλ ηνπ ζσκαηείνπ θαζώο θαη ηεο
εηήζηαο εηζθνξάο.
12.
Δθπξνζσπεί ην ζσκαηείν δηθαζηηθά θαη εμώδηθα θαζώο θαη ελώπηνλ ησλ Αξρώλ.
13.
πλάπηεη ζπκβάζεηο κε πξόζσπα, πνπ πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ζην ζσκαηείν.
14.
πληάζζεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ επόκελνπ έηνπο θαη ηνλ ηζνινγηζκό ηνπ ιήμαληνο έηνπο, νη
νπνίνη ππνβάιινληαη πξνο έγθξηζε ζηε Γεληθή πλέιεπζε.
15.
Δπηιακβάλεηαη θάζε ζέκαηνο, πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ζσκαηείν.

ΑΡΘΡΟ 16
Απμοδιόηηηερ Πποέδπος
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ έρεη ηηο εμήο αξκνδηόηεηεο:
1.
πγθαιεί ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ζε ηαθηηθέο ή έθηαθηεο ζπλεδξηάζεηο.
2.
Φξνληίδεη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο.

3.
Δθπξνζσπεί ην ζσκαηείν δηθαζηηθά θαη εμώδηθα θαζώο θαη ελώπηνλ Αξρώλ, εθηόο εάλ γηα
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε απνθαζίζεη δηαθνξεηηθά ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην.
4.
πλάπηεη ζπκβάζεηο ζε εθηέιεζε απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.
5.
Παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηα νηθνλνκηθά ηνπ ζσκαηείνπ.
6.
Αλνίγεη θαη θηλεί, ππνγξάθνληαο από θνηλνύ κε ηνλ Σακία, ηνπο ηξαπεδηθνύο ινγαξηαζκνύο ηνπ
ζσκαηείνπ.
7.
Διέγρεη ηα βηβιία ηνπ ηακείνπ.
8.
Καιεί ηελ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή γηα έιεγρν ησλ νηθνλνκηθώλ ηνπ ζσκαηείνπ.
ΑΡΘΡΟ 17
Απμοδιόηηηερ Γενικού Γπαμμαηέα
Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ έρεη ηηο εμήο αξκνδηόηεηεο:
1.
Έρεη ηελ δηεύζπλζε ηεο Γξακκαηείαο ηνπ ζσκαηείνπ.
2.
Φξνληίδεη γηα ηελ αιιεινγξαθία ηνπ ζσκαηείνπ.
3.
Σεξεί ηα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.
4.
Έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ηε ζθξαγίδα ηνπ ζσκαηείνπ θαη ζθξαγίδεη ηα έγγξαθα.
5.
Φπιάζζεη ηα πξαθηηθά ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ηεο εθνξεπηηθήο
επηηξνπήο θαζώο επίζεο θαη ηηο εθζέζεηο ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο.
6.
Έρεη ηελ επζύλε καδί κε ηνλ Πξόεδξν ηεο νξζήο ηήξεζεο ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ηνπ
ζσκαηείνπ.
ΑΡΘΡΟ 18
Απμοδιόηηηερ Σαμία
Ο Σακίαο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ έρεη ηηο εμήο αξκνδηόηεηεο:
1.
Έρεη ηε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθώλ ηνπ ζσκαηείνπ.
2.
Δλεξγεί πιεξσκέο θαη εηζπξάμεηο εθδίδνληαο ηα θαηά λόκν παξαζηαηηθά.
3.
Αλνίγεη θαη θηλεί ππνγξάθνληαο από θνηλνύ κε ηνλ Πξόεδξν ηνπο ηξαπεδηθνύο ινγαξηαζκνύο ηνπ
ζσκαηείνπ.
4.
Θέηεη ζηε δηάζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο, ηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο θαη ηνπ Πξνέδξνπ θάζε ζηνηρείν, πνπ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ ζσκαηείνπ.
5.
Σεξεί ηα βηβιία, πνπ νξίδεη ν λόκνο θαη ην θαηαζηαηηθό.
ΑΡΘΡΟ 19
Δξελεγκηική Δπιηποπή
1.
Η Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή εθιέγεηαη από ηελ Γεληθή πλέιεπζε γηα ζεηεία ηξηώλ (3) εηώλ καδί κε
ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαη απνηειείηαη από δύν (2) κέιε θαη δύν (2) αλαπιεξσηέο ηνπο.
2.
Η Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή ειέγρεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ ζσκαηείνπ θαη ζπληάζζεη ζρεηηθή
έθζεζε, ηελ νπνία ζέηεη ππόςε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ην αξγόηεξν δύν (2) κήλεο κεηά ηελ ιήμε ηνπ
νηθνλνκηθνύ έηνπο.
3.
Η Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή ζε πεξίπησζε δηαπίζησζεο δηαρεηξηζηηθώλ αλσκαιηώλ ζην πιαίζην
ειέγρνπ, πνπ έρεη δηθαίσκα λα δηελεξγεί νπνηεδήπνηε, κε έγγξαθό ηεο, πνπ απεπζύλεηαη ζην Γηνηθεηηθό
πκβνύιην, δεηεί ηε ζύγθιεζε ηεο Γεληθήο πλειεύζεσο πξνθεηκέλνπ λα ζέζεη ππόςε ηεο ηα πνξίζκαηα.
ΑΡΘΡΟ 20
Δκλογή Μελών ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος και ηηρ Δξελεγκηικήρ Δπιηποπήρ
1.
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ζπγθαιεί Γεληθή πλέιεπζε ην αξγόηεξν δέθα εκέξεο (10) πξηλ από ηε
ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ θαη ηεο ζεηείαο ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο, απεπζύλνληαο ζρεηηθή πξόζθιεζε
ζηα ηαθηηθά κέιε ηνπ σκαηείνπ ην αξγόηεξν δέθα εκέξεο (10) λσξίηεξα, κε ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο
ηελ εθινγή Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο.
2.
Όζα ηαθηηθά κέιε επηζπκνύλ λα εθιεγνύλ κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ή ηεο Δμειεγθηηθήο
Δπηηξνπήο, ππνβάιινπλ ζρεηηθή αίηεζε ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην κέζα ζε πξνζεζκία, πνπ νξίδεηαη
από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξε ησλ πέληε (5) εκεξώλ, ππό ηνλ όξν
λα έρνπλ εθπιεξώζεη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο πξνο ην ζσκαηείν.
3.
Σα νλόκαηα ησλ ππνςεθίσλ κε αιθαβεηηθή ζεηξά θαη μερσξηζηά γηα ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαη
ηελ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή γλσζηνπνηνύληαη έγθαηξα ζηα ηαθηηθά κέιε, θαηαρσξνύληαη δε ζην ίδην ή
δηαθνξεηηθό ςεθνδέιηην θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.
4.
Με κπζηηθή ςεθνθνξία ηα ηαθηηθά κέιε ηνπ ζσκαηείνπ εθιέγνπλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ θαη ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο ζεκεηώλνληαο ζην αξηζηεξό ηνπ νλόκαηνο κε ζηαπξό ηα
πξόζσπα ηεο πξνηηκήζεσο ηνπο, επηά (7) γηα ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαη δύν (2) γηα ηελ Δμειεγθηηθή
Δπηηξνπή θαη’ αλώηαην.
5.
Δπηηπρόληεο αλαθεξύζζνληαη απηνί, πνπ κε ηελ ζεηξά έρνπλ ιάβεη πεξηζζόηεξεο ςήθνπο. Οη
επηά (7) από απηνύο απνηεινύλ ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαη νη επόκελνη ηξεηο (3) είλαη αλαπιεξσκαηηθά
κέιε, επίζεο νη δύν (2) πξώηνη από ηνλ πίλαθα ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο απνηεινύλ ηα ηαθηηθά ηεο
κέιε θαη νη επόκελνη δύν (2) ηα αλαπιεξσκαηηθά.
6.
ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ν επηηπρώλ αλαδεηθλύεηαη κε θιήξσζε, πνπ γίλεηαη αλάκεζα ζε
απηνύο, πνπ ηζνςήθεζαλ.

Γ’ ΜΔΡΟ
ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
ΑΡΘΡΟ 21
Σποποποίηζη Καηαζηαηικού
1.
Σν θαηαζηαηηθό κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί κε απόθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ζύκθσλα κε όζα
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 12 ηνπ θαηαζηαηηθνύ.
2.
Κάζε ηξνπνπνίεζε ηζρύεη από ηελ επνκέλε ηεο εγγξαθήο ηεο ζηα ζρεηηθά βηβιία ηνπ αξκόδηνπ
Γηθαζηεξίνπ.
ΑΡΘΡΟ 22
Γιάλςζη ωμαηείος
1.
Η δηάιπζε ηνπ ζσκαηείνπ απνθαζίδεηαη από ηελ Γεληθή πλέιεπζε ζύκθσλα κε όζα
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 12 ηνπ θαηαζηαηηθνύ.
2.
Δπίζεο ην ζσκαηείν κπνξεί λα δηαιπζεί κε απόθαζε ηνπ αξκνδίνπ Γηθαζηεξίνπ ζύκθσλα κε ηα
νξηδόκελα ζην άξζξ. 105 ΑΚ.
ΑΡΘΡΟ 23
Σύση Πεπιοςζίαρ ηος ωμαηείος
Η πεξηνπζία ηνπ ζσκαηείνπ ζε πεξίπησζε δηαιύζεσο δελ δηαλέκεηαη κεηαμύ ησλ ηαθηηθώλ κειώλ ηνπ
αιιά δηαηίζεηαη κε απόθαζε ηεο γεληθήο πλέιεπζεο ζε άιιν ζσκαηείν ζπλαθνύο ζθνπνύ.
ΑΡΘΡΟ 24
θπαγίδα - ήμα
Σν ζσκαηείν έρεη ζθξαγίδα ζηξνγγπιή, πνπ θέξεη ζηε κέζε ην έηνο ηδξύζεώο ηνπ θαη πεξηθεξεηαθά ηελ
επσλπκία ηνπ ζσκαηείνπ θαη ηελ έδξα ηνπ.

1.
α.
β.
γ.
δ.
2.

ΑΡΘΡΟ 25
Βιβλία ηος ωμαηείος
Τπνρξεσηηθά ηεξνύληαη από ην ζσκαηείν ηα αθόινπζα βηβιία:
Μεηξών ηαθηηθώλ θαη Μεηξών ζπλδεδεκέλσλ κειώλ ηνπ ζσκαηείνπ.
Βηβιίν Πξαθηηθώλ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.
Βηβιίν Πξαθηηθώλ Γεληθήο πλειεύζεσο.
Βηβιίν Δηζπξάμεσλ — Πιεξσκώλ.
Σν ζσκαηείν κπνξεί λα ηεξεί θαη άιια βηβιία πξναηξεηηθά αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ.

ΑΡΘΡΟ 26
Πποζωπινή Γιάηαξη
Η νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ησλ ηαθηηθώλ κειώλ ηνπ ζσκαηείνπ κέρξη λα ιεθζεί δηαθνξεηηθή απόθαζε
θαζνξίδεηαη σο εμήο:
α.
Γηθαίσκα εγγξαθήο ζην ζσκαηείν πνζό: 50 ΔΤΡΩ.
β.
Δηήζηα ζπλδξνκή: 50 ΔΤΡΩ.
ΑΡΘΡΟ 27
Πποζωπινή Γιοικούζα Δπιηποπή
Με ην παξόλ θαηαζηαηηθό νξίδεηαη πξνζσξηλή Γηνηθνύζα Δπηηξνπή απνηεινύκελε από ηα εμήο ηξία
κέιε: (α) ......................................, (β) ........................... θαη (γ) ..........................., ε νπνία έρεη σο
αξκνδηόηεηα λα πξνβεί ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ ίδξπζε ηνπ ζσκαηείνπ σο λνκηθνύ
πξνζώπνπ ζύκθσλα κε ην λόκν θαζώο θαη λα αζθεί όιεο ηηο εμνπζίεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ζην
βαζκό πνπ είλαη απαξαίηεην, κέρξη ηελ εθινγή ηνπ πξώηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. Μεηά ηελ εθινγή
ηνπ πξώηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ νξηδόκελα παύεη θάζε εμνπζία ηεο
πξνζσξηλήο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο.
ΑΡΘΡΟ 28
Σελική Γιάηαξη
Σν θαηαζηαηηθό απηό, πνπ απνηειείηαη από είθνζη επηά (27) άξζξα, εγθξίλεηαη ζήκεξα από ηα αθόινπζα
ηδξπηηθά ηαθηηθά κέιε ζηελ Αζήλα.

