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Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο 

 

Άρθρο 1 

Σύσταση - Επωνυμία – Έδρα-Διάρκεια  

1.Συνιστάται μεταξύ των προσώπων, που υπογράφουν το παρόν 

Καταστατικό, Σύνδεσμος μη κερδοσκοπικού σκοπού κατά τα άρθρα 107 

και 784 του Αστικού Κώδικα με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ 

– ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ», και εν συντομία 

ΕΝ.Ο.Α.Ν.Α. με  τον  διακριτικό  τίτλο  ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ  ΑΙΓΑΙΟΥ- 

ΑEGEAN  WINERIES 

Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές του Συνδέσμου με το εξωτερικό θα  

χρησιμοποιείται η επωνυμία μεταφρασμένη, σε οποιαδήποτε γλώσσα. 

2.Έδρα του Συνδέσμου είναι  ο Δήμος  Ηλιούπολης. 

Ο Σύνδεσμος μπορεί να ιδρύει παραρτήματα, γραφεία σε όλα τα μέρη της 

Ελλάδας και στο εξωτερικό. 

3. Η διάρκεια του Συνδέσμου είναι πενήντα (50) χρόνια. 

 

Άρθρο 2 

Σκοποί - Μέσα 

Οι σκοποί του Συνδέσμου, ο οποίος είναι μη κερδοσκοπική Οργάνωση 

είναι : 

1. Η προβολή και προώθηση θεμάτων, που αφορούν στην ανάπτυξη 

της παραγωγής, της διακίνησης και της εμπορίας των οίνων και 

αμπελοοινικών προϊόντων, που προέρχονται από τα νησιά του 

Αιγαίου πλην της Κρήτης. 

2. Η μελέτη προβλημάτων και θεμάτων, η χρήση μεθόδων έρευνας 

και τεχνολογίας και γενικά κάθε μέσου για την επίτευξη της 

μεγίστης παραγωγής  και αρίστης ποιότητας των προϊόντων του 

κλάδου, καθώς και για τη γνώση των κανόνων της αγοράς. 
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3. Η προάσπιση των θεσμών του ελεύθερου ανταγωνισμού μέσα στο 

πλαίσιο της εθνικής και  κοινοτικής νομοθεσίας και των κανόνων 

και αρχών της διεθνούς αγοράς. 

4. Η προβολή των προϊόντων του κλάδου τόσο στην εσωτερική 

αγορά, όσο και στις άλλες αγορές. Η συμβολή στην χάραξη μιας 

εθνικής πολιτικής για τα προϊόντα του κλάδου της περιοχής. 

5. Η προάσπιση των όρων που επιφυλάσσονται για τα προϊόντα της 

εθνικής παραγωγής ενώπιον των ελληνικών και κοινοτικών 

αρχών, ως και των αρχών άλλων χωρών. 

6. Η ανάδειξη της ιδιαιτερότητας της περιοχής προελεύσεως των 

οίνων και των αμπελοοινικών προϊόντων, του περιβάλλοντος, της 

ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, των ηθών και των 

εθίμων, μέσω εκδηλώσεων, αναλήψεως δραστηριοτήτων, 

εκπόνησης προγραμμάτων, μελετών και ερευνών. 

7. Η συνεργασία με τις κοινοτικές και διεθνείς οργανώσεις του 

κλάδου οίνων και άλλων συναφών κλάδων, με σκοπό την 

προαγωγή των συμφερόντων του κλάδου. 

8. Η συμμετοχή σε θεσμούς, συλλογικές οργανώσεις, 

διεπαγγελματικές οργανώσεις, οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με 

τις διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και γενικά σε 

Ν.Π.Ι.Δ. και Ν.Π.Δ.Δ., που στοχεύουν στην ανάπτυξη του 

αμπελοοινικού κλάδου ή προς το συμφέρον  του Συνδέσμου, η στο 

πλαίσιο των σκοπών και των επιδιώξεων του Συνδέσμου. 

9. Οι ενέργειες και εκδηλώσεις ενημέρωσης και επιμόρφωσης 

(σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια, συμπόσια, πολιτικές εκδηλώσεις), 

που εξυπηρετούν τα μέλη, χωρίς να τα υποκαθιστούν και 

στοχεύουν στην εξυπηρέτηση των σκοπών του Συνδέσμου. Η 

έκδοση περιοδικών-εντύπων, εφημερίδων στο πλαίσιο των 

σκοπών του Συνδέσμου. 
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10. Η ανάληψη, η ανάθεση οποιουδήποτε νόμιμου έργου που 

αποφασίζεται στο πλαίσιο του σκοπού του Συνδέσμου. 

11. Η ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των μελών, στο πλαίσιο του 

σεβασμού της επικουρικότητας, η παροχή  στήριξης και η 

ενίσχυση των δραστηριοτήτων των μελών του, με την επεξεργασία 

κοινών θέσεων και προτάσεων, που αφορούν στον κλάδο. 

12. Η συγκρότηση ομάδων εργασίας, επιτροπών μελετών, τεχνικών 

επιτροπών κλπ. 

13. Η αναζήτηση και εξεύρεση πόρων για την προαγωγή και επίτευξη 

των σκοπών του Συνδέσμου. 

14. Η συνεργασία με φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, με 

επιχειρήσεις, ινστιτούτα, επιμελητήρια, φορείς εστίασης, 

τουρισμού, κατάλυσης, όλων σχετιζόμενων με τον αμπελοοινικό 

τομέα. Η κοινή οργάνωση εκδηλώσεων, η συμμετοχή σε 

εκδηλώσεις άλλων φορέων, η πραγματοποίηση κοινών δράσεων, 

στο πλαίσιο των σκοπών του Συνδέσμου. 

15. Η ανάληψη και διενέργεια ερευνών, μελετών, προγραμμάτων 

εθνικών και κοινοτικών στο πλαίσιο των σκοπών του Συνδέσμου 

και για την προαγωγή των προϊόντων του κλάδου. 

 

Άρθρο 3 

Mέλη 

1. Τα μέλη του Συνδέσμου διακρίνονται σε Τακτικά, Συνδεδεμένα 

και Επίτιμα. 

2. Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα 

οποία είναι εγκαταστημένα σε κάποιο από τα νησιά του βορείου ή 

νοτίου Αιγαίου πλην της Κρήτης. Έχουν ως αντικείμενο εργασιών 

τους την παραγωγή και την μεταποίηση οίνων και άλλων 

αμπελοοινικών προϊόντων, την εμφιάλωση οίνων, με σκοπό την 
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εμπορία των προϊόντων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι κατέχουν 

αμπελώνες και οινοποιεία, είτε εμφιαλωτήρια οίνων, εντός της 

περιφερείας  των νήσων του Αιγαίου πλην της Κρήτης, όπου και 

ασκούν τις δραστηριότητές τους αυτές, και κέκτηνται των νομίμων 

αδειών για την λειτουργία τους και την άσκηση της 

επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.  

3. Επίτιμα μέλη γίνονται μετά από απόφαση της γενικής 

συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των 

παρόντων μελών, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία 

προσέφεραν ή προσφέρουν εξαιρετικές υπηρεσίες για την ευόδωση 

των σκοπών του Συνδέσμου. Τα μέλη αυτά στερούνται του 

δικαιώματος ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Λαμβάνουν όμως 

μέρος στις γενικές συνελεύσεις με δικαίωμα λόγου. 

4. Συνδεδεμένα μέλη εγγράφονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα 

οποία δεν έχουν τις άνω ιδιότητες των τακτικών μελών, αλλά 

έχουν άμεση σχέση με την παραγωγή, μεταποίηση, εμφιάλωση και 

εμπορία οίνων και αμπελοοινικών προϊόντων, ή σχετίζονται με 

επαγγέλματα ιδίως εστίασης, κατάλυσης, τουρισμού. 

Τα συνδεδεμένα μέλη μετέχουν στις γενικές συνελεύσεις του 

Συνδέσμου, τα δε νομικά πρόσωπα δια του εκπροσώπου τους με 

δικαίωμα λόγου και μόνον, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκλέγειν και 

εκλέγεσθαι. 

Τα Συνδεδεμένα μέλη εγγράφονται στο Σύνδεσμο, κατόπιν 

αιτήσεώς τους προς το διοικητικό συμβούλιο, η οποία αίτηση 

υποστηρίζεται από ένα μέλος του Συνδέσμου και ένα εκ των μελών 

του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει τα 

στοιχεία του αιτούντος καθώς και τον τομέα νομίμου 

δραστηριότητάς του. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από 

δηλώσεις περί ανεπιφύλακτου αποδοχής των όρων του 
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Καταστατικού του Συνδέσμου. Το διοικητικό συμβούλιο θα κρίνει, 

προκειμένου να κάνει δεκτή την αίτηση, αν η εγγραφή του μέλους 

είναι προς το συμφέρον του Συνδέσμου, καθώς και το 

συναλλακτικό ήθος του αιτούντος. Η απόφαση του διοικητικού 

συμβουλίου επικυρώνεται από τη γενική συνέλευση με πλειοψηφία 

των 2/3 των παρισταμένων μελών. 

Τα Συνδεδεμένα μέλη καταβάλουν την προβλεπόμενη από το 

παρόν καταστατικό ετήσια συνδρομή τους, εφόσον ωφελούνται 

από τις δραστηριότητες του Συνδέσμου.  

Άρθρο 4 

Εισδοχή μελών 

1. Τα τακτικά μέλη, που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του 

προηγούμενου άρθρου, για να εγγραφούν στον Σύνδεσμο 

πρέπει να υποβάλουν έγγραφη αίτηση στο διοικητικό 

συμβούλιο του Συνδέσμου. Η αίτηση πρέπει να υποστηρίζεται 

από ένα μέλος του Συνδέσμου και ένα μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Συνδέσμου και πρέπει να περιλαμβάνει το 

ονοματεπώνυμο, ή την επωνυμία, εφόσον είναι νομικό 

πρόσωπο καθώς και το νόμιμο εκπρόσωπό του, το πατρώνυμο, 

το επάγγελμα ή τη δραστηριότητα και την κατοικία, ή την έδρα 

καθώς και δήλωση του υποψήφιου μέλους ότι αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα τους όρους του καταστατικού, ότι έχει τις 

προϋποθέσεις του καταστατικού να γίνει μέλος του Συνδέσμου 

και ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του κωλύματα, από αυτά 

που προβλέπονται στο παρόν καταστατικό. 

  

2. Το διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου, αποφασίζει για την 

αποδοχή ή όχι της αίτησης μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα 

από την υποβολή της, και εφόσον κρίνει ότι η εγγραφή είναι 
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προς το συμφέρον του Συνδέσμου, λαμβάνοντας υποχρεωτικά 

υπόψιν την τήρηση εκ μέρους του αιτούντος των 

συναλλακτικών ηθών του κλάδου γενικότερα και των 

επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων ειδικότερα, δέχεται την 

αίτηση. 

     Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου επικυρώνεται από τη  

γενική συνέλευση του Συνδέσμου, με πλειοψηφία των 2/3 των  

παρισταμένων μελών. 

3. Σε περίπτωση μη συγκεντρώσεως της ανωτέρω πλειοψηφίας το 

διοικητικό συμβούλιο προβαίνει στην διαγραφή του και η 

συνδρομή που τυχόν έχει ήδη καταβάλλει, επιστρέφεται. 

     Τα με τις ανωτέρω προϋποθέσεις εγγραφόμενα νέα μέλη του 

Συνδέσμου δικαιούνται να παρευρίσκονται σε όλες τις γενικές 

συνελεύσεις και να ασκούν όλα εν γένει τα δικαιώματά τους, 

που προβλέπει το παρόν καταστατικό και ο νόμος. 

4. Τα τακτικά και τα συνδεδεμένα μέλη, οφείλουν να εκπληρώνουν 

τακτικά και εμπρόθεσμα τις οικονομικές υποχρεώσεις τους 

προς τον Σύνδεσμο σε  χρονοδιάγραμμα  που  ορίζεται  από  το  

Δ.Σ. 

Άρθρο 5 

Δικαιώματα – Υποχρεώσεις Μελών 

1. Όλα τα τακτικά μέλη έχουν ίσα δικαιώματα και ίσες υποχρεώσεις, 

εκτός αν στο παρόν καταστατικό, ορίζεται διαφορετικά. 

Μετέχουν και ψηφίζουν στις γενικές συνελεύσεις, στις 

συγκαλούμενες συσκέψεις, συγκεντρώσεις και άλλες εκδηλώσεις 

του Συνδέσμου και γενικά απολαμβάνουν τις ωφέλειες από την 

δράση του Συνδέσμου. 

2. Τα τακτικά μέλη έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν κάθε 

προσπάθεια, και να εργάζονται για την πραγμάτωση των σκοπών 
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του Συνδέσμου, να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του 

Καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης και να 

εκπληρώνουν τακτικά και εμπρόθεσμα όλες τις οικονομικές τους 

υποχρεώσεις. 

3. Να αποφεύγουν κάθε βλαπτική, για τα συμφέροντα του 

Συνδέσμου, συμπεριφορά. 

4. Τα μέλη έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις 

της διεπαγγελματικής οργάνωσης, της οποίας είναι μέλος ο 

Σύνδεσμος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της εθνικής και 

κοινοτικής νομοθεσίας. 

Άρθρο 6 

Αποχώρηση – Διαγραφή Μελών 

1. Κάθε τακτικό μέλος, έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει από τον 

Σύνδεσμο, με έγγραφη δήλωσή του προς το διοικητικό συμβούλιο 

οποτεδήποτε. 

2.  Η αποχώρηση του μέλους πρέπει να γνωστοποιείται τρεις 

τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και 

ισχύει για το τέλος αυτού. Η παραίτηση του μέλους δεν το 

απαλλάσσει από προγενέστερες οικονομικές υποχρεώσεις του 

προς τον Σύνδεσμο για όσο χρόνο είχε διατελέσει μέλος. Από της 

αποχωρήσεως ή της διαγραφής μέλους, ο Σύνδεσμος εξακολουθεί 

να υφίσταται μεταξύ των υπολοίπων μελών. 

3. Με αιτιολογημένη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί 

να διαγραφεί το μέλος όταν : 

α) Απώλεσε τις προϋποθέσεις εγγραφής. 

β) Βλάπτει από πρόθεση τα συμφέροντα του Συνδέσμου. 

γ) Η συμπεριφορά και η εν γένει δράση του ως μέλους του 

Συνδέσμου, δεν είναι συμβατά με την καλή φήμη του Συνδέσμου, 

ή είναι αντίθετη προς τους σκοπούς του Συνδέσμου. 
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δ) Δεν τηρεί τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, των 

κανονισμών λειτουργίας  του Συνδέσμου και τις αποφάσεις της 

γενικής συνέλευσης και του διοικητικού συμβουλίου. 

ε) Καθυστερεί την καταβολή των συνδρομών και εισφορών προς 

τον Σύνδεσμο πέραν των  τριών μηνών  από  το  τέλος  της  

προηγουμένης  χρήσης  ,  για  την οποία  οφείλει   το μέλος ,αφού  

προηγουμένως  έχει  ειδοποιηθεί  για  την  καθυστέρηση  

εγγράφως  από το  Σύνδεσμο  τουλάχιστον  τρεις  φορές. 

στ) Εάν κατά νόμο στερηθεί της διαχειρίσεως της περιουσίας του, 

καθοιονδήποτε τρόπο και για οποιαδήποτε αιτία. 

ζ) Εάν διακοπούν οι δραστηριότητες για χρονικό διάστημα 

μεγαλύτερο των δύο ετών. 

4. Η απόφαση διαγραφής επικυρώνεται από την γενική συνέλευση 

των μελών με πλειοψηφία των 2/3 των παρισταμένων μελών. 

Πριν από την απόφαση διαγραφής το διοικητικό συμβούλιο καλεί 

το μέλος για παροχή εξηγήσεων. 

5. Για τις περιπτώσεις καθυστερήσεως καταβολής συνδρομών ή 

εισφορών, η επανεγγραφή είναι δυνατή κατόπιν αιτήσεως του 

μέλους που διαγράφηκε, η οποία υπόκειται στην έγκριση του Δ.Σ. 

Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και ο τρόπος καταβολής των 

καθυστερούμενων οφειλών από το προς επανεγγραφή μέλος. 

6. Το μέλος, που αποχωρεί ή διαγράφεται δεν έχει κανένα δικαίωμα  

     στην περιουσία του Συνδέσμου. 

 

 

Άρθρο 7 

Όργανα του Συνδέσμου 

Τα όργανα του Συνδέσμου είναι : 

α) Η Γενική Συνέλευση 
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β) Το Διοικητικό Συμβούλιο 

γ) Η Ελεγκτική Επιτροπή 

Άρθρο 8 

Γενική Συνέλευση 

1. Η γενική συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συνδέσμου και 

αποφασίζει για κάθε θέμα, που δεν έχει ανατεθεί είτε από τον νόμο είτε 

από το καταστατικό, στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. 

Οι γενικές συνελεύσεις είναι τακτικές και έκτακτες. 

Η γενική συνέλευση συνέρχεται τακτικά μία φορά το χρόνο. 

Πρόσκληση των μελών σε γενική συνέλευση γίνεται είκοσι (20) ημέρες 

πριν από την γενική συνέλευση, με την αποστολή ονομαστικής 

συστημένης επιστολής, σε όλα τα μέλη του Συνδέσμου. 

Στις προσκλήσεις πρέπει να αναφέρεται ο τόπος και ο χρόνος της 

Συνελεύσεως και τα θέματα, που θα συζητηθούν. 

Η γενική συνέλευση του Συνδέσμου απαρτίζεται από όλα τα ταμειακώς 

εντάξει τακτικά μέλη του Συνδέσμου. 

Έκτακτη γενική συνέλευση συγκαλείται κάθε φορά που αυτό κρίνεται 

αναγκαίο από το Διοικητικό Συμβούλιο και κάθε φορά που αυτό ζητείται 

εγγράφως από το 1/5 τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει μελών, τα 

οποία καθορίζουν συγχρόνως τα θέματα για τα οποία επιθυμούν να 

συγκληθεί η γενική συνέλευση. 

Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του 

Συνδέσμου υποχρεούται να συγκαλέσει την έκτακτη συνέλευση εντός 20 

ημερών από την κατάθεση της εν λόγω αιτήσεως. 

 Για την ύπαρξη απαρτίας  στην πρώτη σύγκληση της γενικής 

συνέλευσης των μελών του Συνδέσμου απαιτείται παρουσία του ½ 

τουλάχιστον του όλου αριθμού των οικονομικά τακτοποιημένων 

τακτικών μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία στην πρώτη συνέλευση, 

συγκαλείται νέα μέσα σε προθεσμία 7 ημερών, με τα ίδια θέματα 
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ημερήσιας διάταξης, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται αυτή σε απαρτία και 

συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα ημερήσιας διάταξης, οποιοσδήποτε και 

αν είναι ο αριθμός των παρισταμένων μελών. 

Τα νομικά πρόσωπα εκπροσωπούνται στην γενική συνέλευση με έναν 

εκπρόσωπό τους, τον οποίο γνωστοποιούν εγγράφως προς τον Σύνδεσμο, 

ο οποίος ασκεί τα απορρέοντα εκ του καταστατικού και εκ του νόμου 

δικαιώματά τους για λογαριασμό τους. 

Τα νομικά πρόσωπα μαζί με τον τακτικό εκπρόσωπό τους      ορίζουν και 

ένα αναπληρωματικό. 

Τα μέλη νομικά πρόσωπα του Συνδέσμου μπορούν ελεύθερα και 

οποτεδήποτε να αντικαταστήσουν τον εκπρόσωπό τους στην γενική 

συνέλευση. 

Η αντικατάσταση αυτή ισχύει από την ημέρα, που το σχετικό έγγραφο 

περιέλθει στον Σύνδεσμο. 

Κάθε μέλος φυσικό ή νομικό πρόσωπο, μπορεί να εκπροσωπεί στην 

Γενική Συνέλευση ένα μόνο άλλο μέλος, εφόσον έχει εξουσιοδοτηθεί 

εγγράφως, ειδικά για το σκοπό αυτό. Ασκεί όλα τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις στην Γενική Συνέλευση του μέλους που εκπροσωπεί. Η 

εκπροσώπηση αυτή θα πρέπει υποχρεωτικά να γνωστοποιείται στον 

Σύνδεσμο πριν είκοσι τέσσερις (24) ώρες. 

2. Στην περίπτωση που το μέλος που ανακαλείται έχει εκλεγεί στα 

όργανα διοίκησης του Συνδέσμου τούτο εκπίπτει του αξιώματος και το 

διοικητικό συμβούλιο πληροί τη θέση με μέλος του Συνδέσμου. Η 

εκλογή αυτή επικυρώνεται από την πρώτη γενική συνέλευση. 

Στην ειδική περίπτωση παραίτησης ή έλλειψης του διοικητικού 

συμβουλίου, έχει το δικαίωμα μέλος του Συνδέσμου να υποβάλει αίτηση 

στο Μονομελές Πρωτοδικείο με αίτημα να διορισθεί προσωρινή 

διοίκηση, που θα είναι υποχρεωμένη να διενεργήσει εκλογές για την 
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ανάδειξη διοικητικού συμβουλίου και ως τότε να διαχειρίζεται, τις 

κατεπείγουσας φύσης,  υποθέσεις του Συνδέσμου. 

΄Αρθρο 9 

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης 

Στην αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης ανήκουν : 

α) Η εποπτεία και ο έλεγχος των άλλων οργάνων  του Συνδέσμου 

β) H εκλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου, της ελεγκτικής 

επιτροπής, της εφορευτικής επιτροπής. 

γ) Η έγκριση του ετήσιου ισολογισμού, εκθέσεων πεπραγμένων του 

διοικητικού συμβουλίου και την απαλλαγή του από τις ευθύνες σύμφωνα 

με την έκθεση της ελεγκτικής επιτροπής 

δ) Η έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων 

ε) Η ανάκληση των μελών του διοικητικού συμβουλίου και της 

ελεγκτικής επιτροπής 

στ) Η έγκριση εισδοχής ή διαγραφής μέλους 

ζ) Η τροποποίηση διατάξεων του Καταστατικού του Συνδέσμου 

η)  Η λήψη αποφάσεως για εκούσια διάλυση του Συνδέσμου και θέση 

αυτού σε εκκαθάριση και για την τύχη της καθαρής περιουσίας του 

σύμφωνα με τον νόμο, μετά το τέλος της εκκαθαρίσεως 

θ) Η έγκριση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Συνδέσμου, ο 

οποίος δημοσιεύεται όπως ορίζει ο νόμος. 

ι) Η μεταβολή των σκοπών του Συνδέσμου. 

ια) Κάθε απόφαση, που αφορά στην αγορά ή πώληση ακινήτων καθώς 

και στην αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών ή δωρεών. 

 

Άρθρο 10 

Λειτουργία Γενικής Συνέλευσης 

1. Της γενικής συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του 

διοικητικού συμβουλίου. Διαπιστωθείσας απαρτίας γίνεται η 
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εκλογή του προέδρου της γενικής συνέλευσης, του γραμματέως 

και δυο ψηφολεκτών οι  οποίοι επιμελούνται  των ψηφοφοριών. 

  Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δύναται να εκλεγεί 

οποιοδήποτε μέλος του Συνδέσμου.  

  Ο πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της Συνέλευσης 

και διευθύνει τις συζητήσεις, θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία 

και όταν εξαντληθούν τα θέματα, κηρύσσει τη λήξη των 

εργασιών. 

  Ο γραμματέας τηρεί τα πρακτικά. 

  Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης  

τηρούνται σε ειδικό βιβλίο, υπογράφονται δε από τον πρόεδρο 

και τον γραμματέα αυτής. 

2. Οι ψηφοφορίες στις γενικές συνελεύσεις, οι οποίες αφορούν σε 

αρχαιρεσίες, θέματα παροχής εμπιστοσύνης προς την διοίκηση, 

και προσωπικά θέματα, είναι μυστικές. Όλες οι άλλες είναι 

φανερές και πραγματοποιούνται με ονομαστική κλήση ή με 

ανάταση της χειρός. 

Μυστικές είναι και οι ψηφοφορίες στις περιπτώσεις, που 

αποφασίζει η γενική συνέλευση. Τις μυστικές ψηφοφορίες 

διενεργεί η εφορευτική επιτροπή. 

3. Μέλος δεν έχει δικαίωμα να ψηφίσει, αν η απόφαση αφορά την 

επιχείρηση δικαιοπραξίας ή την έγερση ή την κατάργηση δίκης 

μεταξύ του Συνδέσμου και του μέλους ή του συζύγου του ή εξ 

αίματος συγγενούς του ως και τον τρίτο βαθμό. 

4. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη 

πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός αν ορίζεται 

διαφορετικά. 

Κατά την ετήσια τακτική γενική συνέλευση, το διοικητικό 

συμβούλιο λογοδοτεί ενώπιον της γενικής συνέλευσης και 
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υποβάλει δια του προέδρου του, έκθεση των πεπραγμένων του 

προηγούμενου έτους, δια δε του ταμία τον εν γένει απολογισμό 

του έτους, καθώς επίσης και την έκθεση της ελεγκτικής επιτροπή 

και τον  προυπολογισμό  του  επόμενου  έτους. 

 Στη διάθεση της ελεγκτικής επιτροπής τίθενται, κατά τη διάρκεια 

του έτους, όλα τα στοιχεία τα απαραίτητα για τον έλεγχο της 

χρηματικής διαχειρίσεως του Συνδέσμου. 

 Μετά τη λογοδοσία η γενική συνέλευση αποφαίνεται περί 

απαλλαγής του διοικητικού συμβουλίου από κάθε ευθύνη και 

περί των λοιπών θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Απόφαση για 

θέμα, που δεν  αναγράφεται στην ημερήσια διάταξη είναι άκυρη. 

5. Η καταστατική γενική συνέλευση μπορεί να είναι τακτική ή 

έκτακτη τόσο για την τροποποίηση των διατάξεων του 

Καταστατικού όσο και για τη διάλυση του Συνδέσμου και 

απαιτείται η παρουσία των μισών (1/2)  τουλάχιστον των μελών 

του Συνδέσμου και η συμβολή στη λήψη της σχετικής απόφασης 

της πλειοψηφίας των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων. 

6. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν και τα μέλη, 

τα οποία απουσιάζουν ή διαφωνούν. 

 

 

 

 

 

Άρθρο 11 

Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου 

1. Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από μέλη του Συνδέσμου, τα 

οποία εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της 

γενικής συνέλευσης για διάστημα τριών (3) ετών. 
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Ο αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου καθορίζεται σε 

επτά (7). 

Εκλέξιμα δύνανται να είναι όλα τα τακτικά και οικονομικά 

τακτοποιημένα μέλη του Συνδέσμου. 

Υποψήφιοι μπορούν να είναι και οι εξερχόμενοι του διοικητικού 

συμβουλίου, των οποίων η θητεία έληξε. 

2. Τα εκ των μελών του Συνδέσμου νομικά πρόσωπα, 

εκπροσωπούνται στη γενική συνέλευση δια νομοτύπως 

εξουσιοδοτημένων φυσικών προσώπων. 

 Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με την μέριμνα τριμελούς εφορευτικής 

επιτροπής, που εκλέγεται από την γενική συνέλευση και της 

οποίας προεδρεύει ο εκλεγόμενος από τα μέλη της 

Εκλέγεται επίσης και ένα αναπληρωματικό μέλος. Η εφορευτική 

επιτροπή παραλαμβάνει από το Δ.Σ. τον εκλογικό κατάλογο, ο  

οποίος περιλαμβάνει τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη.  

Η εφορευτική επιτροπή μεριμνά για κάθε θέμα, που αφορά στις 

αρχαιρεσίες και φροντίζει για το αδιάβλητο αυτών. Η Ε.Ε. ελέγχει 

την νομιμότητα των υποψηφιοτήτων. Ανακοινώνει επίσημα τους 

καταλόγους των υποψηφίων που έχουν υποβάλει αίτηση 

υποψηφιότητας. Η αίτηση υποβάλλεται δύο τουλάχιστον ημέρες 

πριν από τις αρχαιρεσίες στην γραμματεία του Συνδέσμου. 

Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας η Ε.Ε. προβαίνει στην διαλογή των 

ψήφων και ανακοινώνει το αποτέλεσμα, με ανακήρυξη των 

υποψηφίων, που εξελέγησαν. 

Αναπληρωματικά  μέλη  εκλέγονται  οι  τρεις  πρώτοι  μη  

εκλεγμένοι για τις  θέσεις  του  Δ.Σ. σύμφωνα  με  τη  σειρά  των  

ψήφων. 

Στο πρακτικό της Ε.Ε., που υπογράφεται από όλα τα μέλη της 

επισυνάπτεται κατάλογος των ψηφισάντων μελών. 



 15 

3. Οι εκλογές διενεργούνται  με το σύστημα του ενιαίου 

ψηφοδελτίου. 

Στο ψηφοδέλτιο αναγράφονται με αλφαβητική σειρά τα 

ονοματεπώνυμα των υποψηφίων. 

Ο αριθμός των σταυρών προτίμησης δεν μπορεί να είναι 

μεγαλύτερος του μισού (1/2) του όλου αριθμού των μελών του 

διοικητικού συμβουλίου. 

Στην περίπτωση που προκύπτει κλάσμα ισχύει ο αμέσως επόμενος 

ακέραιος αριθμός. Ψηφοδέλτια που περιέχουν αριθμό σταυρών  

προτίμησης μεγαλύτερο από τον ανωτέρω ορισθέντα ή χωρίς 

σταυρό είναι άκυρα. Εκλεγέντες θεωρούνται όσοι συγκέντρωσαν 

τις περισσότερες ψήφους.  

Σε περίπτωση ισοψηφίας, για τη συμπλήρωση του αριθμού των 

μελών του διοικητικού συμβουλίου, η ανάδειξη γίνεται με 

κλήρωση. Από τα υπόλοιπα, οι επιλαχόντες κατά σειρά επιτυχίας, 

θα είναι τα αναπληρωματικά μέλη για την ίδια θητεία εκ των 

οποίων πληρούνται τυχόν παρουσιαζόμενα κενά κατά τη διάρκεια 

της θητείας του διοικητικού συμβουλίου. Εξαντλουμένων και 

αυτών, το διοικητικό συμβούλιο, εφόσον υπάρχει η νόμιμη 

απαρτία και πλειοψηφία, δύναται να καλύψει τα κενά από 

οποιοδήποτε άλλο μέλος, υπό την αίρεση της εγκρίσεως από την 

πρώτη προσεχή τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση. 

 

 

Άρθρο 12 

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου 

1. Εντός ευλόγου χρόνου από τη γενική συνέλευση, στην οποία έγινε 

η εκλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου, αυτά 

συνέρχονται σε συνεδρίαση υπό την προεδρία και κατόπιν 
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προσκλήσεως εκείνου που πήρε τις περισσότερες ψήφους και 

εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία μεταξύ τον Πρόεδρο, τους   δυο 

(2)  Αντιπροέδρους  Α και Β,  τον Γενικό Γραμματέα και τον 

Ταμία. .Πρόεδρος  δεν  μπορεί  να  εκλεγεί  πάνω  από  δυο  

συνεχόμενες   θητείες 

Επίσης ο σύμβουλος, που πλειοψήφησε καλεί στην ίδια 

συνεδρίαση και το απερχόμενο διοικητικό συμβούλιο, να 

παραδώσει στον νέο πρόεδρο τα κλειδιά, τις σφραγίδες, το αρχείο 

και την περιουσία του Συνδέσμου με πρωτόκολλο παραλαβής, το 

οποίο υπογράφεται και από τα δύο προεδρεία. Το εκλογικό υλικό 

φυλάσσεται στα γραφεία του Συνδέσμου. 

2. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να παραιτηθεί 

ελεύθερα και οποτεδήποτε από την ιδιότητά του αυτή, με απλή 

δήλωσή του προς τον Σύνδεσμο. Αυτός που παραιτήθηκε, παύει να 

αποτελεί μέλος του διοικητικού συμβουλίου από την επόμενη 

ημέρα, που η πιο πάνω δήλωσή του περιήλθε στο Σύνδεσμο. 

Στην περίπτωση αυτή τη θέση του παίρνει το αναπληρωματικό 

μέλος. 

 

 

 

Άρθρο 13 

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου 

1. Το διοικητικό συμβούλιο διοικεί το Σύνδεσμο και διαχειρίζεται 

την περιουσία του, με αποφάσεις που εξυπηρετούν τους σκοπούς 

του. 

Ιδία, αποφασίζει την εγγραφή ή διαγραφή των μελών που 

υπόκεινται στην έγκριση της γενικής συνέλευσης, καθορίζει τα 

ποσά της συνδρομής των μελών και τα δικαιώματα εγγραφής, τις 



 17 

έκτακτες εισφορές των μελών, διορίζει και παύει το έμμισθο 

προσωπικό του Συνδέσμου, κανονίζει τις αποδοχές του, 

αποφασίζει για την πρόσληψη συμβούλων καθώς και για την 

αμοιβή τους, προβαίνει στην ενοικίαση κατάλληλου οικήματος για 

την στέγαση των γραφείων του Συνδέσμου, αποφασίζει για τις 

δαπάνες που αφορούν την λειτουργία του Συνδέσμου, αποφασίζει 

για  κάθε δικαιοπραξία. 

Ορίζει του εκπρόσωπους του Συνδέσμου στις οργανώσεις στις 

οποίες συμμετέχει ο Σύνδεσμος. 

Συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισμό ως και απολογισμό του 

Συνδέσμου, τον οποίο υποβάλλει για έγκριση στη γενική 

συνέλευση ενώπιον της οποίας λογοδοτεί για κάθε ενέργειά του 

και μεριμνά για την τήρηση του Καταστατικού. 

     

Άρθρο 14 

Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου 

1. Το διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται με πρόσκληση του προέδρου 

αυτού, στην οποία ορίζεται και ο τόπος συνεδριάσεως, σε τακτική 

μεν συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά το δίμηνο, εκτάκτως δε 

κάθε φορά που αυτός κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο.Η 

πρόσκληση  πρέπει  να  είναι  γραπτή τουλάχιστον  10  εργάσιμες 

ημέρες  πριν  την  συνεδρίαση. Επίσης, συγκαλείται ύστερα από 

γραπτή αίτηση τριών τουλάχιστον μελών του, στην οποία 

αναφέρουν και τα προς συζήτηση θέματα. 

2. Το διοικητικό συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει  

όταν τα παρόντα μέλη του είναι περισσότερα από τα απόντα, 

μεταξύ των οποίων είναι ο πρόεδρος ή οι νόμιμοι αναπληρωτές 

του. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία 

των παρόντων μελών του. 
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3. Κάθε σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπεύει έναν και μόνο 

σύμβουλο απουσιάζοντα ή κωλυόμενο κατόπιν εγγράφου 

εξουσιοδοτήσεως, που παραδίδονται στον πρόεδρο του 

διοικητικού συμβουλίου πριν από τη συνεδρίαση. 

4. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου 

συντάσσονται με την επιμέλεια του γενικού γραμματέα, 

καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου 

και υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη κατά την αμέσως 

μεθεπόμενη συνεδρίαση. 

Άρθρο 15 

Πρόεδρος – Αντιπρόεδρος – Γενικός Γραμματέας – Ταμίας 

1. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου διευθύνει τις εργασίες 

του Συνδέσμου, εκτελεί τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης 

και του διοικητικού συμβουλίου και εκπροσωπεί τον Σύνδεσμο 

δικαστικώς ή εξωδίκως. 

Ο πρόεδρος καλεί σε συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο 

ορίζοντας και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που θα 

συζητηθούν. Διευθύνει τις συνεδριάσεις του διοικητικού 

συμβουλίου και υπογράφει τα αποφασιστικής σημασίας έγγραφα, 

ή όσα κρίνει ο ίδιος απαραίτητα.  

Τον πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Α  

αντιπρόεδρος και αυτόν κωλυόμενο ο Β αντιπρόεδρος, σε όλα τα 

καθήκοντά του και συνεργάζεται με αυτόν στην εκτέλεση των 

αποφάσεων του Συνδέσμου. 

2. Ο γενικός γραμματέας κατευθύνει, παρακολουθεί και ελέγχει 

τις υπηρεσίες του Συνδέσμου, υπογράφει τα τρεχούσης φύσεως 

εξερχόμενα έγγραφα και τηρεί το αρχείο του Συνδέσμου και τα 

βιβλία πρακτικών των συνεδριάσεων της διοικήσεως και  των 

γενικών συνελεύσεων των μελών. 
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Τα εκδιδόμενα αντίγραφα ή αποσπάσματα πρακτικών του από τα 

βιβλία του διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης 

υπογράφονται από τον πρόεδρο. 

Τον γενικό γραμματέα, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, 

αναπληρώνει στα καθήκοντά του, ένα από τα υπόλοιπα μέλη του 

διοικητικού συμβουλίου, που ορίζεται από αυτά. 

Κατόπιν εγκρίσεως του διοικητικού συμβουλίου, ορισμένα των 

ως άνω καθηκόντων του δύνανται να ανατεθούν στον Διευθυντή 

του Συνδέσμου ή άλλο πρόσωπο από τα υπηρετούντα στον 

Σύνδεσμο. 

3. Ο ταμίας επιμελείται όλων των εισπράξεων, εκδίδει τις σχετικές 

διπλότυπες αποδείξεις, ενεργεί κάθε νόμιμη πληρωμή, καθορίζει 

το λογιστικό σύστημα παρακολουθήσεως της διαχείρισης του 

Συνδέσμου και τηρεί τα προβλεπόμενα βιβλία. Όταν καλείται 

από τον πρόεδρο υποβάλει λεπτομερή έκθεση για την 

περιουσιακή κατάσταση του Συνδέσμου. 

Συντάσσει και υποβάλλει στο διοικητικό συμβούλιο τον ετήσιο 

προϋπολογισμό και ισολογισμό για το από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 

31ης Δεκεμβρίου εκάστου έτους χρονικό διάστημα. 

Αναλήψεις χρημάτων ενεργούνται με τραπεζικές επιταγές που 

εκδίδονται και υπογράφονται κατά τα καθοριζόμενα με ειδική 

προς αυτό απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. 

Ο ταμίας ελέγχεται από την ελεγκτική επιτροπή για την καλή 

διαχείριση της περιουσίας του Συνδέσμου. 

Τον ταμία κωλυόμενο αντικαθιστά άλλο μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου μετά από σχετική απόφασή του. 

4. Η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι 

άμισθη και τιμητική. 
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Άρθρο 16 

Πόροι του Συνδέσμου 

Οι πόροι του Συνδέσμου διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους. 

Τακτικοί πόροι είναι : 

1. Το εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής των μελών. 

2. Οι ετήσιες συνδρομές των μελών. 

Έκτακτοι πόροι είναι : 

1. Οι τυχόν έκτακτες εισφορές κατά την εκάστοτε κρίση και απόφαση 

του διοικητικού συμβουλίου και που είναι υποχρεωτική για όλα τα 

μέλη προς αντιμετώπιση των οικονομικών αναγκών του 

Συνδέσμου. 

2. Οι τυχόν δωρεές, κληροδοσίες, κληρονομίες κλπ. 

3. Οι τυχόν επιχορηγήσεις του δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Ο.Τ.Α., 

ευρωπαϊκή ένωση. 

4. Οι τόκοι από τυχόν καταθέσεις. 

5. Κάθε άλλο έσοδο που έχει νόμιμη προέλευση. 

Το δικαίωμα εγγραφής και οι εισφορές των μελών καθορίζονται και 

ανακαθορίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, χωρίς όμως 

αναδρομικότητα. 

Άρθρο 17 

Συνδρομές 

1. Η ετήσια συνδρομή των μελών του Συνδέσμου αποφασίζεται από 

το διοικητικό συμβούλιο και εγκρίνεται από την πρώτη τακτική ή 

έκτακτη γενική συνέλευση. 

Η συνδρομή ορίζεται στην αρχή κάθε χρόνου και καταβάλλεται 

συνολικώς ή κατ’ εξαμηνία, μέσα σε κάθε χρήση. 

2. Το εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής ορίζεται επίσης με απόφαση του 

διοικητικού συμβουλίου και καταβάλλεται με την έγκριση της 

εισδοχής νέου τακτικού  μέλους. 
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3. Μέλη τα οποία δεν έχουν καταβάλλει την συνδρομή τους εντός του 

έτους για το οποίο αυτή οφείλεται, καλούνται εγγράφως από το 

διοικητικό συμβούλιο στην καταβολή αυτής παρεχομένης προς 

τούτο προθεσμίας τριών μηνών, σε περίπτωση  δε αρνήσεως ή 

αδρανείας τους, διαγράφονται με απόφαση του διοικητικού 

συμβουλίου από τον Σύνδεσμο και αποκλείονται των γενικών 

συνελεύσεων, με ταυτόχρονη απώλεια του δικαιώματος του 

εκλέγειν και εκλέγεσθαι. 

Με απόφαση όμως του διοικητικού συμβουλίου, κατόπιν αιτήσεως 

του διαγραφέντος μέλους, δύναται τούτο να επανεγγραφεί, αφού 

προηγουμένως καταβάλλει τις οφειλές του μέχρι της διαγραφής 

του, κατά την κρίση πάντοτε του διοικητικού συμβουλίου. 

 

Άρθρο 18 

Οικονομική Διαχείριση – Οικονομικός Έλεγχος 

1. Το Οικονομικό έτος του Συνδέσμου συμπίπτει με το 

ημερολογιακό. 

2. Ο οικονομικός έλεγχος του Συνδέσμου, γίνεται από την ελεγκτική 

επιτροπή, καθήκοντα της οποίας είναι η άσκηση ταμειακού και 

διαχειριστικού ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβολή 

σχετικής έκθεσης στην επόμενη τακτική γενική συνέλευση ή σε 

έκτακτη, αν αυτή το κρίνει απαραίτητο ή αν τούτο ζητηθεί από την 

τακτική γενική συνέλευση. 

Η θητεία των μελών της εξελεγκτικής επιτροπής είναι τριετής. 

Η ελεγκτική επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη και 

ένα αναπληρωματικό, τα οποία εκλέγονται από τη γενική 

συνέλευση με την ίδια διαδικασία που εκλέγεται και το Διοικητικό 

Συμβούλιο. Τα μέλη της ελεγκτικής επιτροπής δεν μπορούν να 
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θέσουν υποψηφιότητα για το διοικητικό συμβούλιο ή για την 

εφορευτική επιτροπή. 

 

Άρθρο 19 

Τροποποίηση Καταστατικού 

Η τροποποίηση του Καταστατικού αποφασίζεται από τη γενική 

συνέλευση, η οποία συγκαλείται για τον σκοπό αυτό και βρίσκεται σε 

νόμιμη απαρτία εάν κατ’ αυτήν παρίστανται το μισό (1/2) τουλάχιστον 

των  μελών του Συνδέσμου. 

Για την λήψη αποφάσεως απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων 

(3/4)  των σε αυτήν παρόντων μελών. 

 

Άρθρο 20 

Διάλυση του Συνδέσμου και Εκκαθάριση 

1. Η διάλυση του Συνδέσμου αποφασίζεται σε γενική συνέλευση, η 

οποία συγκαλείται για τον σκοπό αυτό και βρίσκεται σε νόμιμη 

απαρτία εάν κατ’ αυτήν παρίστανται το μισό τουλάχιστον των 

μελών του Συνδέσμου. 

Για την λήψη αποφάσεως απαιτείται πλειοψηφία των τριών 

τετάρτων των παρόντων μελών. 

2. Όταν διαλυθεί ο Σύνδεσμος, η εκκαθάριση γίνεται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του νόμου και με τον διορισμό ενός ή περισσοτέρων 

εκκαθαριστών που θα πρέπει να αποφασίσει η γενική συνέλευση 

που συνέρχεται για τον σκοπό αυτό. 

3. Σε περίπτωση διάλυσης του Συνδέσμου η περιουσία αυτού μετά 

την πληρωμή των τυχόν χρεών του Συνδέσμου διατίθεται με 

απόφαση της γενική συνέλευσης και δεν διανέμεται στα μέλη. Η 

απόφαση λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία της 

παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 



 23 

 

Άρθρο 21 

Σφραγίδα του Συνδέσμου 

Ο Σύνδεσμος έχει ιδίαν σφραγίδα, η οποία αποτελεί περιουσία του 

Συνδέσμου, η απεικόνιση της οποίας ορίζεται από το διοικητικό 

συμβούλιο.Η τροποποίηση  αυτών  ανήκει  στην  αρμοδιότητα  της  Γ.Σ. 

η  οποία  αποφασίζει  με  αυξημένη  απαρτία  και  πλειοψηφία. 

 

Άρθρο 22 

Επιτροπές - Εσωτερικοί Κανονισμοί 

1. Η γενική συνέλευση αποφασίζει για την σύσταση επιτροπών 

ανάλογα με τις ανάγκες του Συνδέσμου. 

Το διοικητικό συμβούλιο ασκεί τον αποφασιστικό έλεγχο της 

δουλειάς των επιτροπών και ευθύνεται απέναντι στη γενική 

συνέλευση. Ειδικά όσον αφορά σε επιτροπές με τεχνικά 

καθήκοντα, αυτές μπορεί να τις ορίζει το διοικητικό συμβούλιο, 

εκτός αν πρόκειται για σοβαρά οικονομικά θέματα, οπότε 

χρειάζεται η έγκριση της γενικής συνέλευσης. 

2. Με κανονισμούς που εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των 

μελών, μπορούν να ρυθμίζονται θέματα που ανάγονται 

αποκλειστικά στην εσωτερική λειτουργία του Συνδέσμου. 

 

Άρθρο 23 

1. Όλα τα μέλη του Συνδέσμου έχουν καθήκον να εργάζονται για την 

ευόδωση των σκοπών του χωρίς αμοιβή ή αποζημίωση, εκτός αν 

αντίθετα ορίζεται στο παρόν. 

2. Κάθε ζήτημα, που αφορά στο Σύνδεσμο και δεν προβλέπεται στο 

παρόν Καταστατικό, ρυθμίζεται σύμφωνα με το πνεύμα του, με 

την επιφύλαξη των  διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας. 
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Άρθρο 24 

Μεταβατικές Διατάξεις 

  

Το ορισθέν με την ίδρυση του Συνδέσμου πρώτο διοικητικό συμβούλιο 

αποτελείται από επτά (7)  μέλη, τα οποία είναι : 

1. Μαρία-Ειρήνη Τριανταφύλλου, του  Δημητρίου, κάτοικος 

Βρηλισίων Αθηνών, οδός Δωδεκανήσου 7,  Πρόεδρος 

2.  Γάσπαρης  Σιγάλας,  κάτοικος  Οίας  Σαντορίνης, Α΄ Αντιπρόεδρος   

3. Πέτρος Χατζηγεωργίου του  Θεμιστοκλή, κάτοικος Καρπασίου 

Λήμνου, Β΄  Αντιπρόεδρος  

4. Μαρία   Τριανταφυλλοπούλου, κάτοικος Μινιέρας Ασφενδίου Κω, 

Γενικός  Γραμματέας.       

5. Μανώλης Μωραϊτης   του Θεοδώρου, κάτοικος Νάουσας Πάρου, 

Ταμίας   

6.  Γεώργιος Καρίμαλης   του Ευαγγέλου, κάτοικος  Πηγής Ευδήλου 

Ικαρίας,   Μέλος 

7. Χρηστος  Φόνσος του Ιωσήφ , κάτοικος Κώμης Δήμου Εξώμβουργου 

Τήνου,    Μέλος 

 

Το παραπάνω πρώτο διοικητικό συμβούλιο, θα λειτουργεί σύμφωνα με 

τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και αναλαμβάνει την 

υποχρέωση, μέσα σε έξι (6)  μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, να 

συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, η οποία θα προβεί στην εκλογή του 

νέου διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτικής επιτροπής. Η θητεία του 

ορίζεται μέχρι την ημερομηνία σύγκλησης της γενικής συνέλευσης ως 

άνω, για την εκλογή των οργάνων του Συνδέσμου και έχει όλες τις 

αρμοδιότητες, που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος 

καταστατικού. 
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Ειδικά, για το πρώτο έτος λειτουργίας του Συνδέσμου το ποσόν εγγραφής 

ορίζεται για  τα  τακτικά  μέλη σε 200 ευρώ και ετήσιας εισφοράς σε 400 

ευρώ .Όσον  αφορά  τα συνδεδεμένα  μέλη  το  ποσό  ορίζεται  στα  150 

ευρώ  ετήσια  εισφορά.  

Η πρώτη οικονομική χρήση αρχίζει από την δημοσίευση του παρόντος 

και λήγει την 31.12.2009.Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος να προβεί σε κάθε 

ενέργεια για την νόμιμη δημοσίευση του παρόντος καταστατικού. 

 

                                                                           Αθήνα……………….. 

 

ΟΙ       ΙΔΡΥΤΕΣ   

 ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΑΦΜ                      Ονοματεπώνυμο-Υπογραφή       

 

 

 

 
 


