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ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ  ΤΛΛΟΓΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ: 

 

«ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΤΡΟΤ» 

 

Άρθρο 1: ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΈΓΡΑ 

Ιδξχεηαη ζχιινγνο κε ηελ επσλπκία «ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

ΤΡΟΤ» θαη έδξα ηελ Σχξν. 

 Σηελ αγγιηθή γιψζζα ν ηίηινο ηνπ ζπιιφγνπ ζα απνδίδεηαη σο «ENVIRONMENTAL 

QUALITY OBSERVATORY OF SYROS» 

 Σηηο πάζεο θχζεσο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζπιιφγνπ, ηελ επσλπκία απηνχ ζπλνδεχεη σο ζπζηαηηθφ 

ζηνηρείν ην έκβιεκα ηνπ ζπιιφγνπ. 

 

Άρθρο 2: ΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟΙ ΔΠΙΣΔΤΞΗ 

Σθνπνί ηνπ ζπιιφγνπ είλαη:  

 Η δηαηήξεζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζηε Σχξν ζε βηψζηκε θαηάζηαζε θαη ειεχζεξν θηλδχλσλ 

γηα ηελ πγεία ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ επηζθεπηψλ ηεο.   

 Ο εληνπηζκφο θαη ε εμάιεηςε αηηηψλ  θαη εζηηψλ πεξηβαιινληηθήο ππνβάζκηζεο ηεο Σχξνπ. 

 Η ζπγθέληξσζε θαη ε επεμεξγαζία ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

ηεθκεξηψλεηαη θάζε θνξά ην εχξνο ηεο βηνκεραληθήο θαη αζηηθήο ξχπαλζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζηε Σχξν, θαζψο θαη ησλ επηπηψζεσλ ηεο ξχπαλζεο απηήο ζηε δεκφζηα 

πγεία θαη ζηελ πνηφηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ επηζθεπηψλ ηεο. 

 Η ζηελή παξαηήξεζε θαη επαιήζεπζε ηεο ηήξεζεο ή κε ησλ λφκσλ, πνπ αθνξνχλ ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαηά ηελ άζθεζε δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο 

επηρεηξεκαηηθψλ, αηνκηθψλ, ππεξεζηαθψλ ή άιιεο κνξθήο, νη νπνίεο ελδέρεηαη λα έρνπλ 

αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ πνηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 Η  κφριεπζε θαη ε άζθεζε πίεζεο ζηηο αξκφδηεο αξρέο ψζηε λα γίλνληαη ζπζηεκαηηθνί θαη 

απνηειεζκαηηθνί έιεγρνη πξνθεηκέλνπ λα πηζηνπνηείηαη ε ηήξεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο 

λνκνζεζίαο απφ ηηο ιεηηνπξγνχζεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζε πεξηπηψζεηο παξαβάζεσλ λα 

επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο πνηλέο ζε θάζε ππεχζπλν. 

 Η απαίηεζε απφ ηελ Πνιηηεία ηεο πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, 

κε ηελ ζεζκνζέηεζε ελδεδεηγκέλσλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ιεηηνπξγίαο ησλ βηνκεραληθψλ 

θαη ινηπψλ  δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο θαη ηελ άζθεζε απνηειεζκαηηθνχ ειέγρνπ γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπο. 

 Η ππνβνιή πξνηάζεσλ πξνο ηηο αξκφδηεο εζληθέο ή/θαη επξσπατθέο αξρέο, γηα βειηίσζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ φξσλ άζθεζεο βηνκεραληθψλ θαη ινηπψλ δξαζηεξηνηήησλ, κε γλψκνλα 

ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο δεκφζηαο πγείαο. 

 Η ελεκέξσζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο γηα ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο πνπ έρεη ε ππνβάζκηζε 

θαη ε ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ζηελ πνηφηεηα δσήο θαη ηελ δεκφζηα πγεία, πξνθεηκέλνπ 

λα ππάξμεη αλάινγε επαηζζεηνπνίεζε θαη ελεξγνπνίεζή ηεο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηψλ 

ησλ ζεκάησλ. 

 Κάζε ζπλαθήο, παξαπιήζηα ε παξφκνηα κε ηελ επσλπκία δξάζε ή δξαζηεξηφηεηα πνπ 

ζηνρεχεη ζηε δηαηήξεζε ή ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο Σχξνπ, 

αθφκε θαη αλ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζην παξφλ άξζξν. 

Τελ εθπιήξσζε ησλ παξαπάλσ ζθνπψλ επηδηψθεη ην ζσκαηείν κέζα ζηα λφκηκα Διιεληθά θαη 
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Δπξσπατθά  πιαίζηα, ρξεζηκνπνηψληαο θάζε πξφζθνξν κέζνλ.  

Ωο κέζνλ, λνείηαη θάζε λφκηκν κέζν, ην νπνίν θαηά ηελ θξίζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ή ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ζεσξεζεί αλαγθαίν, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζθνπνί ηνπ Σπιιφγνπ 

αθφκε θαη αλ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζην παξφλ άξζξν.  

Δλδεηθηηθά (θαη φρη πεξηνξηζηηθά) κέζα, γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηνπ ζπιιφγνπ, απνηεινχλ ηα 

θάησζη: 

α) Με ηελ ζπγθξφηεζε απφ ηελ Γεληθή Σπλέιεπζε ή ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην επηζηεκνληθψλ θαη 

ηερληθψλ επηηξνπψλ επεμεξγαζίαο θαη κειέηεο ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ησλ ζθνπψλ ηνπ ζσκαηείνπ. 

β) Με ηελ εθπφλεζε εκπεξηζηαησκέλσλ επηζηεκνληθψλ ή άιισλ εξεπλψλ θαη κειεηψλ ζρεηηθά κε 

ηε ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ αλάδεημε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο, ζε ζπλεξγαζία κε αξκφδηνπο 

θνξείο, εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαζψο θαη ελδεδεηγκέλα Ννκηθά  ή  Φπζηθά πξφζσπα. 

γ) Με ππνβνιή δηαβεκάησλ θαη πξνηάζεσλ ζηηο αξκφδηεο αξρέο, θαζψο θαη ηελ παξάζηαζε 

ελψπηνλ θάζε αξκφδηνπ εζληθνχ ή/θαη επξσπατθνχ δηθαζηεξίνπ. 

δ) Με ηελ δηνξγάλσζε  δηαιέμεσλ θαη νκηιηψλ απφ εηδηθνχο επηζηήκνλεο γηα ζέκαηα πεξηβάιινληνο 

θαη θηλδχλσλ απφ ηε ξχπαλζε γηα ηε δεκφζηα πγεία,  εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη 

εθδειψζεσλ, ζεκηλαξίσλ, εκεξίδσλ, εθζέζεσλ θαη ζπλαθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

ε) Με ηελ έθδνζε πεξηνδηθψλ, βηβιίσλ θαζψο θαη θάζε είδνπο εληχπσλ θαη νπηηθναθνπζηηθψλ θαη 

ςεθηαθψλ κέζσλ. 

ζη) Με ηε ιεηηνπξγία ηζηνζειίδαο θαζψο θαη ηε ρξήζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη 

ζπλαθψλ εξγαιείσλ, γηα ηελ δεκφζηα παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπιιέγνληαη, ησλ ζέζεσλ θαη 

ησλ απφςεσλ θαζψο θαη ησλ ελεξγεηψλ ηνπ ζπιιφγνπ.   

δ) κε ηελ ελζάξξπλζε θάζε αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο πξσηνβνπιίαο κε αληίζηνηρνπο ζθνπνχο κε 

απηνχο ηνπ ζπιιφγνπ. 

 

Άρθρο 3: ΜΔΛΗ 

Τα κέιε ηνπ ζσκαηείνπ δηαθξίλνληαη ζε ΤΑΚΤΙΚΑ θαη ζε ΔΠΙΤΙΜΑ.  

Γηα θάζε θαηεγνξία κειψλ ηεξείηαη κεηξψν κειψλ ζε εηδηθφ βηβιίν, αξηζκεκέλν θαη ζεσξεκέλν 

απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, πνπ πεξηέρεη ην φλνκα ηνπ θάζε κέινπο, δηεχζπλζε, 

εκεξνκελία εγγξαθήο θαη δηαγξαθήο, θαη νπνηαδήπνηε άιια ζηνηρεία πνπ ζα θαζνξίζεη ην 

Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην. Τν κεηξψν κειψλ κπνξεί λα ηεξείηαη θαη κεραλνγξαθηθά. 

 

Άρθρο 4: ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΔΛΗ – ΔΓΓΡΑΦΗ, ΓΙΑΓΡΑΦΗ, ΑΠΟΒΟΛΗ 

1. Ταθηηθά κέιε κπνξνχλ λα γίλνπλ άηνκα πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ηελ ειηθία ησλ 18 εηψλ θαη 

ζπκθσλνχλ κε ηηο θαηαζηαηηθέο αξρέο ηνπ ζπιιφγνπ, αλεμαξηήησο εζληθφηεηαο ή νπνηαζδήπνηε 

άιιεο δηάθξηζεο.   

2. Τα αηηήκαηα εγγξαθήο πνπ ππνβάιινληαη, γίλνληαη απνδεθηά ή απνξξίπηνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ 

Σπκβνχιην. Απφ ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ηεο αίηεζεο, ην λέν κέινο ζεσξείηαη ηαθηηθφ.  

3. Σε πεξίπησζε απφξξηςεο ηεο αίηεζεο απφ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην, ν ελδηαθεξφκελνο εθφζνλ 

ην επηζπκεί, κπνξεί λα πξνζθχγεη ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε ηνπ ζπιιφγνπ, ε νπνία θαη απνθαζίδεη 

νξηζηηθά θαη ηειεζίδηθα γηα ηελ απνδνρή ή γηα ηελ απφξξηςε ηεο αίηεζεο.   

4. Τα ηδξπηηθά κέιε απνηεινχλ ηα αξρηθά ηαθηηθά κέιε ηνπ ζπιιφγνπ. 

5. Κάζε ηαθηηθφ κέινο, κπνξεί λα δεηήζεη ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην ζχιινγν, κε αίηεζή ηνπ πξνο ην 

Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην, ρσξίο λα έρεη θαλέλα δηθαίσκα επί ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ζπιιφγνπ.  

6. Δθφζνλ έλα κέινο πνπ έρεη δηαγξαθεί, επηζπκεί λα επαλεγγξαθεί κεηά ηε δηαγξαθή ηνπ, κπνξεί 

λα ππνβάιιεη λέα αίηεζε εγγξαθήο. 

7. Ταθηηθφ κέινο κπνξεί λα δεηήζεη ηε δηαγξαθή  άιινπ ηαθηηθνχ κέινπο, εθφζνλ ππάξρεη πνιχ 

ζνβαξφο ιφγνο ή δεκηνγφλνο αηηία γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπιιφγνπ, ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
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Σπκβνπιίνπ. Η αίηεζε είλαη έγγξαθε θαη  πιήξσο αηηηνινγεκέλε.  Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην 

απνθαζίδεη επί ηεο αίηεζεο απηήο θαη εθφζνλ ε απφθαζή ηνπ είλαη ζεηηθή, εηζάγεη ην ζέκα απηφ 

ζηελ Γεληθή Σπλέιεπζε, ε νπνία θαη απνθαζίδεη νξηζηηθά.   

 

Άρθρο 5: ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΑΚΣΙΚΩΝ ΜΔΛΩΝ  

Όια ηα ηαθηηθά κέιε νθείινπλ λα δέρνληαη αλεπηθχιαθηα θαη λα πεηζαξρνχλ ζηνπο φξνπο ηνπ 

παξφληνο θαηαζηαηηθνχ θαη ζηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Σπκβνπιίνπ. 

Τα ηαθηηθά κέιε, νθείινπλ λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζην έξγν ηνπ ζπιιφγνπ, λα εθηεινχλ κε 

ζπλέπεηα ηηο εξγαζίεο πνπ ηνπο αλαζέηεη ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ή ε Γεληθή Σπλέιεπζε θαη λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηηο νκάδεο εξγαζίαο θαη ζηνπο εηδηθνχο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο.  

Γελ ζα πξέπεη λα γίλνληαη ππαίηηνη εζηθήο ή πιηθήο δεκίαο ηνπ ζπιιφγνπ θαη αλ απηφ ζπκβεί ζα 

επζχλνληαη πξνζσπηθά. 

Τα ηαθηηθά κέιε ππνρξενχληαη λα θαηαβάιινπλ ηα θάησζη πνζά, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 9:  

α) ηελ εηήζηα  ηαθηηθή εηζθνξά θαη  

β) ηπρφλ αλαγθαία έθηαθηε εηζθνξά.  

Τα κέρξη 22 εηψλ ηαθηηθά κέιε απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ησλ εηζθνξψλ.  Γηα 

ηαθηηθά κέιε ηα νπνία είλαη ζπνπδαζηέο, ε απαιιαγή απηή ηζρχεη γηα φζν δηάζηεκα δηαξθνχλ νη 

ζπνπδέο ηνπο θαη κέρξη ηελ ειηθία ησλ 26 εηψλ.  

Μέιε ηνπ ζπιιφγνπ πνπ δειψλνπλ αδπλακία θαηαβνιήο έθηαθηεο εηζθνξάο γηα νηθνλνκηθνχο 

ιφγνπο, κπνξεί λα απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε απηή, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Σπκβνπιίνπ. 

Ταθηηθφ κέινο πνπ δελ έρεη εθπιεξψζεη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο δελ δηθαηνχηαη λα ζέηεη 

ππνςεθηφηεηα γηα ηελ εθινγή ηνπ ζηα φξγαλα ηνπ ζπιιφγνπ. 

 

Άρθρο 6: ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ  ΣΑΚΣΙΚΩΝ ΜΔΛΩΝ  

Τα ηαθηηθά κέιε ζπκκεηέρνπλ ζηηο Γεληθέο Σπλειεχζεηο, εθθξάδνπλ ηε γλψκε ηνπο θαη έρνπλ ην 

δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ θαη ηνπ εθιέγεζζαη θαηά ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο θαη ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην παξφλ θαηαζηαηηθφ. Έρνπλ ην δηθαίσκα λα ελεκεξψλνληαη ηαθηηθά γηα φιε ηελ 

πνξεία ησλ ππνζέζεσλ ηνπ ζπιιφγνπ θαη ησλ πεπξαγκέλσλ ηεο δηνίθεζεο. Τα κέιε ηνπ ζπιιφγνπ 

είλαη ηζφηηκα κεηαμχ ηνπο ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο.  

 

Άρθρο 7: ΠΔΙΘΑΡΥΙΚΔ ΚΤΡΩΔΙ  

1. Ταθηηθφ κέινο, ην νπνίν δελ ζπκκνξθψλεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ ή 

αληηδξά ή αληηζηξαηεχεηαη δφιηα ηηο αξρέο ή ηνπο ζθνπνχο ηνπ ζπιιφγνπ, ή πξνθαιεί 

αδηθαηνιφγεηα εκπφδηα ζηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ή ηεο Γεληθήο 

Σπλέιεπζεο, ή αξλείηαη λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο πνπ ηνπ αλαηίζεληαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα, ή 

επηδεηθλχεη ζπκπεξηθνξά αζπκβίβαζηε κε ηα ζπκθέξνληα ή ηνπο ζθνπνχο ηνπ ζπιιφγνπ,  ή εθζέηεη 

κε ιφγν ή πξάμεηο ην ζχιινγν θαη ηα κέιε ηνπ, ηηκσξείηαη κε  απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Σπκβνπιίνπ κε  ηηο θαησηέξσ πεηζαξρηθέο πνηλέο, αλαιφγσο  ηεο βαξχηεηαο πεξίπησζεο: α) απιή 

επίπιεμε,  β) πξνζσξηλή δηαγξαθή ηνπ κέινπο κέρξη θαη 12 κήλεο   θαη γ) νξηζηηθή δηαγξαθή.  

2. Μεηά ηελ εθδήισζε ηνπ παξαπηψκαηνο, ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή 

ηνπ, ηελ νπνία θαη θνηλνπνηεί κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ηνπ ζηνλ ελδηαθεξφκελν, θαιεί ην κέινο  ζε 

απνινγία.  Αλ ην κέινο δελ εκθαληζηεί αδηθαηνιφγεηα ζε ηφπν θαη ρξφλν πνπ ζα έρεη νξηζζεί, ην 

Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην απνθαζίδεη  εξήκελ ηνπ.  Σε πεξίπησζε πνπ θσιχεηαη λα εκθαληζηεί, 

ελεκεξψλεη εγθαίξσο ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην θαη νξίδεηαη λέα εκεξνκελία θαη ψξα πξνθεηκέλνπ 
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λα εκθαληζηεί.  

3. Δθφζνλ ν απνινγνχκελνο είλαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ην ζέκα παξαπέκπεηαη γηα 

ιήςε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε ζηελ νπνία ν απνινγνχκελνο δελ έρεη 

δηθαίσκα  ςήθνπ θαηά ηελ ιήςε ηεο ζπγθεθξηκέλεο απφθαζεο. 

4. Σε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία απνθαζηζηεί απφ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ε δηαγξαθή ηαθηηθνχ 

κέινπο πνπ ππέπεζε ζε παξάπησκα, γηα λα είλαη έγθπξε, ζα πξέπεη λα επηθπξσζεί απφ ηελ Γεληθή 

Σπλέιεπζε. 

 

Άρθρο 8: ΔΠΙΣΙΜΑ ΜΔΛΗ   

1. Δπίηηκα κέιε κπνξνχλ λα αλαθεξπρζνχλ απφ ηελ Γεληθή Σπλέιεπζε, θπζηθά πξφζσπα πνπ δελ 

είλαη ηαθηηθά κέιε ηνπ ζπιιφγνπ θαη  πνπ  έρνπλ πξνζθέξεη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή εζηθή, πιηθή ή 

επηζηεκνληθή βνήζεηα ή έρνπλ ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ επηηπρία ησλ ζθνπψλ ηνπ ζπιιφγνπ, 

χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ή δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ ηαθηηθψλ κειψλ.   

2. Τα επίηηκα κέιε δχλαληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο θαη εξγαζίεο φισλ ησλ 

ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηνπ ζπιιφγνπ, λα εθθξάδνπλ ηελ άπνςή ηνπο, δίρσο λα  έρνπλ ην δηθαίσκα 

ςήθνπ,  ηνπ εθιέγεηλ θαη  ηνπ εθιέγεζζαη θαη δελ αζθνχλ δηνίθεζε. 

 3. Τνλ ηίηιν ηνπ επίηηκνπ κέινπο κπνξεί λα αθαηξέζεη κφλν ε Γεληθή Σπλέιεπζε κε 

δηθαηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ή 10 ηνπιάρηζηνλ 

ηαθηηθψλ κειψλ, ε νπνία θαη θνηλνπνηείηαη κε επζχλε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ζηνλ 

ελδηαθεξφκελν θαη δηαγξάθεηαη απφ ην βηβιίν επίηηκσλ κειψλ. 

 

Άρθρο 9: ΠΟΡΟΙ - ΔΟΓΑ 

Οη πφξνη ηνπ ζπιιφγνπ δηαθξίλνληαη ζε ηαθηηθνχο θαη έθηαθηνπο θαη είλαη: 

 

Α. ΤΑΚΤΙΚΟΙ  

Η ηαθηηθή εηζθνξά ε νπνία νξίδεηαη ζε δέθα (10,00) επξψ, είλαη εηήζηα θαη είλαη δπλαηφλ λα 

αλαπξνζαξκφδεηαη κε απφθαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Σπκβνπιίνπ. 

Β. ΔΚΤΑΚΤΟΙ  

1. Οη έθηαθηεο εηζθνξέο πνπ θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο γηα ηελ 

θάιπςε ησλ εθηάθησλ εμφδσλ ηνπ ζπιιφγνπ. Δηδηθά γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θαη 

επεηγνπζψλ αλαγθψλ ν πξνζδηνξηζκφο έθηαθηεο εηζθνξάο κπνξεί λα γίλεη κε απφθαζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη λα επηθπξσζεί απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε θαηά ηελ επφκελε 

ζπλεδξίαζε ηεο.  

2. Οη πξναηξεηηθέο εηζθνξέο γηα ηελ θάιπςε ησλ εμφδσλ ηνπ ζπιιφγνπ. Δίλαη δπλαηφλ ηα 

κέιε, εθηφο απφ ηελ ηαθηηθή εηζθνξά ηνπο λα θαηαβάινπλ θαη  πξναηξεηηθέο εηζθνξέο, εθ’ 

άπαμ ή πεξηνδηθά. 

3. Τν θφζηνο ζπκκεηνρήο ησλ κειψλ ζηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζπιιφγνπ, φπσο 

εθζέζεηο, εθδφζεηο θιπ 

4. Οη εηζπξάμεηο απφ δηάθνξεο εθδειψζεηο ηνπ ζπιιφγνπ, εθζέζεηο, παξαζηάζεηο, ενξηέο, 

ρνξνεζπεξίδεο, ιαρεηνθφξνπο αγνξέο, εθδξνκέο, δηαιέμεηο, νξγαλσκέλεο απφ ην ζχιινγν.  

5. Τα έζνδα απφ ηηο πσιήζεηο ησλ βηβιίσλ πνπ ζα εθδνζνχλ απφ ην ζχιινγν.  

6.  Οη ηπρφλ δσξεέο, ρνξεγίεο, θιεξνλνκηέο θαη θιεξνδνηήκαηα.  

7. Δπηρνξεγήζεηο απφ ην Γεκφζην, δηάθνξνπο Οξγαληζκνχο θαη θάζε είδνπο δεκφζηνπο ή 

ηδησηηθνχο θνξείο. 
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Άρθρο 10: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

1.  Η δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ ζπιιφγνπ ελεξγείηαη κε βάζε ηνλ πξνυπνινγηζκφ εζφδσλ 

θαη εμφδσλ πνπ ζπληάζζεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην θαη εγθξίλεηαη απφ ηελ Γεληθή 

Σπλέιεπζε, ηζρχεη δε απφ 1εο Ιαλνπαξίνπ κέρξη 31εο Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο. 

2.    Μέρξη πνπ λα εγθξηζεί ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ λένπ έηνπο, νη εηζπξάμεηο θαη πιεξσκέο κπνξεί 

λα γίλνληαη κε βάζε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. 

3.    Ο ηζνινγηζκφο θαη απνινγηζκφο θάζε έηνπο, θαζψο θαη ε έθζεζε ηεο  Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο, 

ππνβάιινληαη ππνρξεσηηθά γηα έγθξηζε ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε κέζα ζε ηξεηο (3) κήλεο απφ ηε 

ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο. 

4.    Οη πφξνη εηζπξάηηνληαη αθνχ εθδνζεί γηα θάζε πεξίπησζε δηπιφηππε απφδεημε είζπξαμεο, 

ζθξαγηζκέλε κε ηελ ζθξαγίδα ηνπ ζπιιφγνπ πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Τακία ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Σπκβνπιίνπ. 

5.    Απφ ηνπο πφξνπο κπνξεί λα θξαηείηαη ζην ηακείν ηνπ ζπιιφγνπ ρξεκαηηθφ πνζφ κέρξη 

ηξηαθνζίσλ (300) επξψ θαη ην ππφινηπν λα θαηαηίζεηαη ζε Τξάπεδα. 

6.    Η αλάιεςε ρξεκάησλ απφ ηνπο ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο ηνπ ζπιιφγνπ ελεξγείηαη κε ηελ 

ππνγξαθή εληνιήο αλάιεςεο, απφ θνηλνχ ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη ηνπ 

Τακία. 

7.    Οη πιεξσκέο ηνπ ζπιιφγνπ ελεξγνχληαη κε ηελ έθδνζε εληαικάησλ πιεξσκήο πνπ 

ππνγξάθνληαη απφ θνηλνχ απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη ηνλ Τακία θαη 

κπνξνχλ λα δηεθπεξαηψλνληαη είηε κε επηηαγέο είηε κε ειεθηξνληθά ηξαπεδηθά κέζα. 

8.    Μηα δαπάλε ζεσξείηαη έγθπξε εθφζνλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο έρεη ιεθζεί απφθαζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ. 

9.    Σε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο ν πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ 

Τακία θαη ηνπ Γξακκαηέα, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ πεληαθνζίσλ 

(500) επξψ θαη λα δεηήζεη εθ ησλ πζηέξσλ ηε ζρεηηθή έγθξηζε απφ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην. 

 

Άρθρο 11: ΟΡΓΑΝΑ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ 

Τα φξγαλα ηνπ ζπιιφγνπ είλαη ε Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ κειψλ (Γ.Σ.), ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην 

(Γ.Σ.) ην νπνίν ζπγθξνηείηαη απφ επηά (7) ηαθηηθά κέιε, θαη ε Διεγθηηθή Δπηηξνπή (Δι. Δπ.) ε 

νπνία ζπγθξνηείηαη απφ ηξία  (3) ηαθηηθά κέιε. Αξραηξεζίεο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Σπκβνπιίνπ θαη ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη θάζε δπν (2) ρξφληα. 

 

Άρθρο 12: ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ  

1. Αρμοδιόηηηες 

Η Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ κειψλ ηνπ ζπιιφγνπ είλαη ην αλψηαην θαη θπξίαξρν φξγαλν ηνπ 

ζσκαηείνπ. 

Η Γεληθή Σπλέιεπζε:  

Δπηιακβάλεηαη θαη απνθαζίδεη γηα φια ηα ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο ζθνπνχο ηνπ 

ζπιιφγνπ, νη δε απνθάζεηο ηεο είλαη ππνρξεσηηθέο γηα φια ηα κέιε, ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην, ηελ 

Διεγθηηθή Δπηηξνπή,  θαη ηηο Δπηηξνπέο Δξγαζίαο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο 

θαηαζηαηηθνχ.  

Δθιέγεη θάζε δπν (2) ρξφληα ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην θαη ηελ Διεγθηηθή Δπηηξνπή. 

Έρεη ηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ησλ νξγάλσλ ηεο Γηνίθεζεο θαη δηθαηνχηαη λα αλαθαιεί απηά 

νπνηεδήπνηε ζχκθσλα κε ηνλ λφκν. 

Αλαηξέπεη, ηξνπνπνηεί, θαηαξγεί θαη απνξξίπηεη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ εθφζνλ 

απνθαζίδεη φηη απηέο δελ είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ ζπιιφγνπ.   

Απνθαζίδεη γηα ηε δηαγξαθή κειψλ, ζχκθσλα κε ην παξφλ θαηαζηαηηθφ.   
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Αλαθεξχηηεη ηα επίηηκα κέιε ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ.  

Αλαδεηά ιχζεηο θαη απνθαζίδεη ζε πξνηάζεηο, ελζηάζεηο θαη παξάπνλα ησλ κειψλ ηνπ ζπιιφγνπ, 

γηα ηα νπνία ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην απνθάζηζε δηαθνξεηηθά ή αδηαθφξεζε.   

Διέγρεη ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ ηνπ ζπιιφγνπ.   

Δγθξίλεη ή απνξξίπηεη  ηνλ πξνυπνινγηζκφ, ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ηνπο δηνηθεηηθνχο θαη 

δηαρεηξηζηηθνχο απνινγηζκνχο θαη ηηο ελέξγεηεο ησλ νξγάλσλ ηνπ ζπιιφγνπ.  

Απαιιάζζεη ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην απφ θάζε δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή  επζχλε, κεηά απφ 

νκφθσλε ζεηηθή έθζεζε ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο θάζε δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο.  

Τξνπνπνηεί ή ζπκπιεξψλεη ην θαηαζηαηηθφ ηνπ ζπιιφγνπ φπνηε απηφ θξηζεί αλαγθαίν απφ ηηο 

πεξηζηάζεηο.   

Δγθξίλεη ην έκβιεκα ηνπ ζπιιφγνπ. 

Απνθαζίδεη γηα ηε δηάιπζε ηνπ ζπιιφγνπ, ζχκθσλα κε ην   παξφλ θαηαζηαηηθφ.  

Δπηιχεη δε θάζε ακθηζβήηεζε πνπ πξνθχπηεη θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ θαηαζηαηηθνχ.   

2. σνεδριάζεις 

Η Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ κειψλ ηνπ ζπιιφγνπ δηαθξίλεηαη ζε «ηαθηηθή» θαη «έθηαθηε». 

Η ηαθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε ζπλέξρεηαη κία θνξά ην ρξφλν, θαηά ην πξψην εμάκελν, χζηεξα απφ 

πξφζθιεζε θαη αλαθνίλσζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ πξηλ απφ 15 ηνπιάρηζηνλ 

κέξεο απφ ηελ εκεξνκελία πξαγκαηνπνίεζεο ηεο. Σηελ αλαθνίλσζε απηή νξίδεηαη θαη ε 

επαλαιεπηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ ζα ζρεκαηηζηεί απαξηία, ηα 

ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ ζα ζπδεηεζνχλ, ε εκεξνκελία θαη ν ηφπνο πξαγκαηνπνίεζήο 

ηεο.   

Η έθηαθηε Γεληθή Σπλέιεπζε ζπγθαιείηαη χζηεξα απφ αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Σπκβνπιίνπ ή  ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο ή έγγξαθε αηηηνινγεκέλε αίηεζε ηνπ 1/5 ησλ ηαθηηθψλ 

κειψλ, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ιεπηνκεξψο νη ιφγνη ζχγθιεζήο ηεο. Σηελ πεξίπησζε απηή ν 

Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ είλαη ππνρξεσκέλνο ακέζσο λα ζπγθαιέζεη έθηαθηε Γεληθή 

Σπλέιεπζε κε αλαθνίλσζε – πξφζθιεζε θαη  εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ επνκέλε ηεο θαηάζεζεο ηνπ 

αηηήκαηνο. 

Τα κέιε πνπ ππνγξάθνπλ ηελ αίηεζε απηή, είλαη ππνρξεσκέλα λα παξεπξίζθνληαη ζηελ Γεληθή 

Σπλέιεπζε γηα λα αλαπηχμνπλ ηα ζέκαηα γηα ηα νπνία απαηηνχλ ηελ ζχγθιηζε έθηαθηεο Γεληθήο 

Σπλέιεπζεο.   

Σηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ζπκκεηέρνπλ κε δηθαίσκα ιφγνπ θαη ςήθνπ ηα ηαθηηθά 

κέιε θαη κε δηθαίσκα κφλν ιφγνπ ηα επίηηκα κέιε ηνπ ζπιιφγνπ. 

Η αλαθνίλσζε - πξφζθιεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, 

απνζηέιιεηαη ζηα κέιε ηαρπδξνκηθψο ή κε e-mail, ή κε S.M.S., ή κε θάζε άιιν πξφζθνξν ηξφπν,  

αθφκε θαη ηειεθσληθά. 

Σηηο Γεληθέο Σπλειεχζεηο πξνεδξεχεη πξνζσξηλά ν Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ κέρξη λα 

δηαπηζησζεί απαξηία θαη κεηά εθιέγεηαη κε αλάηαζε ηνπ ρεξηνχ ν Πξφεδξνο ηεο Γεληθήο 

Σπλέιεπζεο θαη ν Γξακκαηέαο. Ο Πξφεδξνο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο δηεπζχλεη ηεο εξγαζίεο απηήο 

θαη ν Γξακκαηέαο επηκειείηαη ηεο ζχληαμεο θαη ηεο θαζαξνγξαθήο ησλ πξαθηηθψλ ηεο Γεληθήο 

Σπλέιεπζεο ηα νπνία ππνγξάθεη κε ηνλ Πξφεδξν. Η Γεληθή Σπλέιεπζε ζπδεηά θαη απνθαζίδεη 

έγθπξα κφλν πάλσ ζε ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Κάζε άιιν ζέκα πνπ δελ γξάθεηαη ζηελ 

εκεξήζηα δηάηαμε ηίζεηαη ππφςε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο θαη απνθαζίδεη αλ ζα ζπδεηεζεί ή φρη. 

3. Απαρηία   

Η Γεληθή Σπλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία φηαλ παξεπξίζθεηαη ηνπιάρηζηνλ ην ελ ηξίην (1/3) ησλ 

ηαθηηθψλ κειψλ ηνπ ζπιιφγνπ. Αλ δελ ζπγθεληξσζεί ν παξαπάλσ αξηζκφο κειψλ ηφηε θαινχληαη 
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γηα δεχηεξε θνξά ηα κέιε ζε Γεληθή Σπλέιεπζε κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο νπφηε θαη 

πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπλεδξίαζε κε ηα παξφληα κέιε. Δηδηθά γηα ιήςε απνθάζεσλ ηξνπνπνίεζεο 

ηνπ θαηαζηαηηθνχ ή κεηαβνιήο ησλ ζθνπψλ ηνπ ζπιιφγνπ εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 99 θαη 100 ηνπ 

Α.Κ. 

Δπηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή ζηηο Γεληθέο Σπλειεχζεηο κε ρξήζε ζχγρξνλσλ κέζσλ ηειεδηάζθεςεο, 

εθφζνλ εμαζθαιηζηεί ε πξφζβαζε ζηελ απαξαίηεηε πιηθνηερληθή ππνδνκή. 

4. Λήψη αποθάζεων - Πλειοψηθίες 

Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ιακβάλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία (1/2 ζπλ έλαο) ησλ πα-

ξφλησλ κειψλ εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ ηνπ άξζξνπ 99 θαη 100 Α.Κ.. Οη ςεθνθνξίεο δχλαληαη λα 

γίλνληαη κε αλάηαζε ηνπ ρεξηνχ, νπδέπνηε φκσο δηα βνήο. Οη ςεθνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζε 

εθινγέο ζπιινγηθψλ νξγάλσλ θαη αληηπξνζψπσλ ζε έλσζε, ζέκαηα εκπηζηνζχλεο πξνο ηελ 

δηνίθεζε, έγθξηζε ινγνδνζίαο, πξνζσπηθά ελ γέλεη δεηήκαηα δχλαληαη λα δηεμάγνληαη κπζηηθά 

εθφζνλ απηφ απνθαζηζζεί απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε.  

Απαγνξεχεηαη ε ζπκκεηνρή ζηηο ςεθνθνξίεο κε νπνηνπδήπνηε είδνπο εμνπζηνδφηεζε.  

Αλ φια ηα κέιε ζπλαηλέζνπλ εγγξάθσο ζε κηα πξφηαζε, κπνξεί λα ιεθζεί απφθαζε θαη ρσξίο 

ζπλέιεπζε ησλ κειψλ. 

 

Άρθρο 13: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

Τν ζχιινγν δηνηθεί ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην, απνηεινχκελν απφ επηά (7) ηαθηηθά κέιε ήηνη: 

Πξφεδξν, Αληηπξφεδξν, Γξακκαηέα, Τακία θαη 3 κέιε, πνπ εθιέγνληαη απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε 

θάζε δπν (2) ρξφληα.  

 

1. Αρμοδιόηηηες 

Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην: 

Γηνηθεί ην ζχιινγν, ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο θαη ην θαηαζηαηηθφ θαη απνθαζίδεη γηα θάζε ζέκα 

πνπ αθνξά ηελ εθπιήξσζε ηνπ επηδησθφκελνπ ζθνπνχ. 

Αζθεί ηνλ πεηζαξρηθφ έιεγρν ησλ κειψλ ηνπ ζπιιφγνπ, θαη ζε πεξίπησζε πνπ απηφ δελ είλαη 

δπλαηφ, αλαζέηεη ηνλ έιεγρν ζηελ Γεληθή Σπλέιεπζε. 

Απνθαζίδεη ηελ εγγξαθή ησλ κειψλ θαζψο θαη ηελ δηαγξαθή ηνπο. 

Γηα ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Γξακκαηέα ζπγθαιεί ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Γεληθήο Σπλειεχζεσο. 

Δθηειεί ηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο. 

Έρεη ηελ επηκέιεηα ηεο ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καηαζηαηηθνχ.  

Δλεκεξψλεη ζχκθσλα κε ηνλ λφκν ηηο Κξαηηθέο Αξρέο γηα ζέκαηα πνπ νη λφκνη επηβάιινπλ. 

Γηνξίδεη απφ ηα κέιε ηνπ ζπιιφγνπ, επηηξνπέο ή θαη κεκνλσκέλα κέιε, γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ζεκάησλ ηνπ ζπιιφγνπ. 

Γηαρεηξίδεηαη ηελ πεξηνπζία ηνπ ζπιιφγνπ. 

Απνθαζίδεη ηελ έγθξηζε εθηέιεζεο δαπαλψλ γηα ηελ  πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηνπ ζπιιφγνπ. 

Πξνζδηνξίδεη θαη ηεξαξρεί ηηο ελέξγεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηνπ ζπιιφγνπ. 

Απνθαζίδεη γηα ηελ εθπξνζψπεζε ηνπ ζπιιφγνπ ελψπηνλ ηξίησλ θαη ελψπηνλ ησλ Κξαηηθψλ 

Αξρψλ. 

Αλαζέηεη ηε δηεθπεξαίσζε εξγαζηψλ ζε ηξίηα πξφζσπα γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηνπ. 

Σπλάπηεη ζπκβάζεηο κε πξφζσπα πνπ πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζην ζχιινγν. 

Δπηιακβάλεηαη θάζε ζέκαηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ζχιινγν. 

2. σγκρόηηζη ζε ώμα 
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Τα εθιεγκέλα θαηά ηηο αξραηξεζίεο ηαθηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ζπγθεληξψλνληαη 

κέζα ζε νθηψ (8) εκέξεο χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ κέινπο πνπ πήξε ηηο πεξηζζφηεξεο ςήθνπο, 

κε ζθνπφ λα ζπγθξνηήζνπλ ζε ζψκα ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην, θαη εθιέγνπλ Πξφεδξν, Αληη-

πξφεδξν, Γξακκαηέα, Τακία θαζψο θαη ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπ Γξακκαηέα θαη ηνπ Τακία γηα ηελ 

πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο ηνπο. 

Καηά ηελ ίδηα ζπλεδξίαζε γίλεηαη ε παξάδνζε θαη παξαιαβή ησλ θαζεθφλησλ απφ ην πξνεγνχκελν 

Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην. 

Αλαπιεξσκαηηθά κέιε,  είλαη νη επηιαρφληεο θαηά ηηο αξραηξεζίεο ππνςήθηνη θαηά ηελ ζεηξά ηεο 

επηηπρίαο ηνπο.  Αλ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ παξαηηεζεί ή δελ απνδερζεί ηελ εθινγή ηνπ 

ή απνπζηάδεη αδηθαηνιφγεηα ζε πεξηζζφηεξεο απφ ηέζζεξηο ζπλεδξηάζεηο ζε εηήζηα βάζε, 

αληηθαζίζηαληαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ απφ ηνπο πξψηνπο θαηά ζεηξάλ πνπ 

ςεθίζηεθαλ απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε σο αλαπιεξσκαηηθά κέιε - επηιαρφληεο. Σε πεξίπησζε κε 

χπαξμεο ή κε επάξθεηαο ησλ αλαπιεξσκαηηθψλ, ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ιεηηνπξγεί λφκηκα εθ’ 

φζνλ ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ δελ είλαη κηθξφηεξνο απφ ηέζζεξα (4). 

3. Πρόεδρος 

Ο Πξφεδξνο πξνεδξεχεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ. Δθπξνζσπεί ην ζχιινγν 

ζηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο ηξίηνπο, θαζψο θαη ελψπηνλ θάζε Αξρήο θαη Γηθαζηεξίνπ, ππνγξάθεη φια 

ηα έγγξαθα κε ηα νπνία ν ζχιινγνο αλαιακβάλεη νπνηεζδήπνηε ππνρξεψζεηο θαη ππνγξάθεη καδί 

κε ηνλ Τακία ηα εληάικαηα πιεξσκψλ. Υπνγξάθεη απφ θνηλνχ κε ηνλ Γξακκαηέα φια ηα έγγξαθα 

ηεο αιιεινγξαθίαο, ηα πξαθηηθά ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη ησλ Γεληθψλ Σπλειεχζεσλ θαη 

επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ θαη ηελ ηακεηαθή δηαρείξηζε ηνπ ζπιιφγνπ. Γεληθφηεξα, 

εθθξάδεη ηε βνχιεζε ηνπ ζπιιφγνπ, φπσο απηή δηακνξθψλεηαη κε ηηο απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ ηνπ 

ζπιιφγνπ. 

Σε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο ν Πξφεδξνο ή φηαλ θσιχεηαη απηφο, ν Αληηπξφεδξνο, απνθιεηνκέλνπ θάζε 

ηξίηνπ, κπνξεί λα παίξλεη πξσηνβνπιίεο ελεξγεηψλ, γηα λα αληηκεησπίζεη επείγνπζεο θαηαζηάζεηο. 

Σηελ ζπλέρεηα πξέπεη εληφο (48) σξψλ λα ζπγθαιέζεη ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην γηα ελεκέξσζε ηνπ 

θαη γηα λα θαζνξηζζεί απφ θνηλνχ ε ζπλέρεηα ησλ ελεξγεηψλ αιιά θαη γηα λα γίλεη έγθξηζε ησλ 

πεπξαγκέλσλ ηνπ Πξνέδξνπ ή ηνπ Αληηπξνέδξνπ.  

4. Ανηιπρόεδρος 

Ο Αληηπξφεδξνο εθηφο απφ ηα θαζήθνληα ηνπ ζαλ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ αλαπιεξψλεη 

ηνλ Πξφεδξν φηαλ απνπζηάδεη ή θσιχεηαη αζθψληαο ζε φιε ηελ έθηαζε ηα θαζήθνληα ηνπ 

Πξνέδξνπ.  

5. Γραμμαηέας 

Ο Γξακκαηέαο πέξα απφ ηα παξαπάλσ θαζήθνληα, πνπ έρεη καδί κε ηνλ Πξφεδξν, θπιάεη ηελ 

ζθξαγίδα, ηεξεί ηα βηβιία πξαθηηθψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη ησλ Γεληθψλ Σπλειεχζεσλ, 

ηα κεηξψα ησλ κειψλ, ην βηβιίν πεξηνπζίαο, ηα βηβιία πξαθηηθψλ ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο θαη 

ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο θαζψο θαη ηα αξρεία θαη ηελ αιιεινγξαθία ηνπ ζπιιφγνπ. 

6. Σαμίας 

Ο Τακίαο πξαγκαηνπνηεί ηηο  πιεξσκέο θαη ηηο εηζπξάμεηο ηνπ ζπιιφγνπ θαη επηκειείηαη ησλ 

νηθνλνκηθψλ ηνπ. Δίλαη ππεχζπλνο λα ηεξεί ην βηβιίν ηνπ ηακείνπ, ηα δηπιφηππα ησλ εηζπξάμεσλ 

θαη πιεξσκψλ θαη ηα ινγηζηηθά βηβιία. 

Ο Τακίαο ζπληάζζεη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Πξφεδξν ηνλ πξνυπνινγηζκφ, απνινγηζκφ θαη ηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θάζε ρξφλν. Παξαθνινπζεί ηελ ηακεηαθή ελεκέξσζε ησλ κειψλ ηνπ 

ζπιιφγνπ θαη ππνβάιιεη ζην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην πίλαθα ησλ κειψλ πνπ θαζπζηεξνχλ ζηε 
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θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ ηνπο. 

7. σνεδριάζεις ηοσ Γ.. 

Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά κία θνξά ηνπιάρηζηνλ θάζε ηξείο (3) κήλεο θαη 

έθηαθηα φπνηε ζεσξείηαη αλαγθαίν κε πξσηνβνπιία ηνπ Πξνέδξνπ απηνχ ή γξαπηή πξφζθιεζε 

ηξηψλ (3) κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ζηελ νπνία ζα γξάθνληαη θαη ηα ζέκαηα πνπ ζα 

ζπδεηεζνχλ θαη ε νπνία ζα αλαθνηλψλεηαη ηξείο (3) κέξεο πξηλ απφ ηελ ζπλεδξίαζε.  

Η πξφζθιεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, απνζηέιιεηαη ζηα 

κέιε ηαρπδξνκηθψο ή κε e-mail, ή κε S.M.S., ή κε θάζε άιιν πξφζθνξν ηξφπν αθφκε θαη 

ηειεθσληθά. 

Μπνξνχλ  λα ζπκκεηέρνπλ θαλνληθά ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, κέιε πνπ 

αδπλαηνχλ λα βξίζθνληαη ζηνλ ηφπν ζπλεδξίαζεο, κε ηειεδηάζθεςε εθφζνλ απηφ είλαη δπλαηφλ.  

Δίλαη απαξαίηεηε ε παξνπζία (έζησ θαη κε ηειεδηάζθεςε) ηεζζάξσλ (4) κειψλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

ν Πξφεδξνο ή ν Αληηπξφεδξνο γηα λα ππάξρεη απαξηία. Οη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ 

ζα παίξλνληαη κε πιεηνςεθία. Σε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ. Τν 

Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ζπδεηά θαη παίξλεη απνθάζεηο γηα θάζε ζέκα πνπ έρεη ζρέζε κε ηνπο 

ζθνπνχο θαη ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ζπιιφγνπ εθηφο απφ ηα ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηεο Γεληθήο 

Σπλειεχζεσο. 

Οη ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ είλαη αλνηθηέο γηα φια ηα κέιε ηνπ ζπιιφγνπ, εθηφο 

αλ ππάξρεη ζνβαξφο ιφγνο θαη πάξεη ζρεηηθή απφθαζε ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην. 

 

Άρθρο 14: ΔΛΔΓΚΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

Η Διεγθηηθή Δπηηξνπή απνηειείηαη απφ ηξία (3) εθηφο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ κέιε κε 

ηζάξηζκα αλαπιεξσκαηηθά, πνπ εθιέγνληαη απφ ηελ ηαθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε γηα δπν (2) ρξφληα, 

ηαπηφρξνλα κε ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ. 

Η Διεγθηηθή Δπηηξνπή εθιέγεη κε ςεθνθνξία ηνλ Πξφεδξν απηήο, ν νπνίνο ηε ζπγθαιεί θαη 

πξνεδξεχεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο. Η Διεγθηηθή Δπηηξνπή ειέγρεη ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ 

ζπιιφγνπ. Τεξεί βηβιίν πξαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο, ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο. Υπνβάιιεη ζηελ 

ηαθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε έθζεζε πάλσ ζην απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ θάζε ρξήζεσο θαη έθζεζε 

γηα ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ ζπιιφγνπ κε ζπκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο. Καηά ηνλ έιεγρν ηεο 

νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ ζπιιφγνπ, δηθαηνχηαη λα ειέγρεη φια ηα βηβιία απηνχ θαη λα δεηά 

πιεξνθνξίεο απφ θάζε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ. 

 

Άρθρο 15: ΔΚΛΟΓΔ 

Οη εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνχιηνπ θαη ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο γίλνληαη 

θάζε δπν (2) ρξφληα, ζηελ Γεληθή Σπλέιεπζε. 

Γηθαίσκα ηνπ εθιέγεζζαη έρνπλ κφλν ηα ηακεηαθψο ηαθηνπνηεκέλα κέιε ηνπ ζπιιφγνπ. 

Οη εθινγέο ζα γίλνληαη κε εληαίν ςεθνδέιηην θαη εθιέγνληαη θαηά ζεηξά απηνί πνπ ζα 

ζπγθεληξψζνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο ςήθνπο.  Σε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ζα γίλεηαη θιήξσζε. 

Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην κεηά ηελ ππνβνιή ησλ ππνςεθηνηήησλ,  θαηαξηίδεη ην εληαίν  

ςεθνδέιηην ζην νπνίν αλαθέξνληαη κε αιθαβεηηθή ζεηξά θαη κε θεθαιαία γξάκκαηα ηα νλφκαηα 

ησλ ππνςεθίσλ γηα ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην θαη ηελ Διεγθηηθή Δπηηξνπή. Σην άλσ ηκήκα ηνπ 

ςεθνδειηίνπ αλαγξάθνληαη ηα νλφκαηα ησλ ππνςεθίσλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη 

έπνληαη ηα νλφκαηα ησλ ππνςεθίσλ κειψλ ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο. Σην θάησ ηκήκα ηνπ 

ςεθνδειηίνπ, κε ηελ κνξθή παξαηήξεζεο, ζα αλαθέξεηαη κε κηθξά γξάκκαηα, κέρξη  πφζνη 

ζηαπξνί πξνηίκεζεο ζα κπαίλνπλ ζηνπο ππνςεθίνπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη κέρξη πφζνη 

ζηαπξνί πξνηίκεζεο ζηνπο ππνςεθίνπο  ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο. 
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Η εθινγηθή δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηξηκειή Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή, πνπ εθιέγεηαη 

ακέζσο κεηά ηελ εθινγή ηνπ Πξνεδξείνπ. Η εθινγή ησλ κειψλ ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο γίλεηαη 

κε αλάηαζε ηνπ ρεξηνχ. Δθιέγνληαη απηνί πνπ ζα ζπγθεληξψζνπλ θαηά ζεηξά ην κεγαιχηεξν 

αξηζκφ ςήθσλ ησλ παξηζηακέλσλ κειψλ (ζρεηηθή πιεηνςεθία). Η Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή παξαιακ-

βάλεη απφ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηα αλαγθαία πιηθά γηα ηηο αξραηξεζίεο θαη επνπηεχεη ψζηε λα 

γίλνπλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ θαη ηνπ Καηαζηαηηθνχ κε βάζε ην βηβιίν κεηξψνπ ησλ 

κειψλ. 

Η ςεθνθνξία γίλεηαη πάληνηε κε ηελ επίδεημε ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή άιινπ δεκνζίνπ εγ-

γξάθνπ. 

Μεηά ηελ ιήμε ηεο ςεθνθνξίαο ε Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ δηαινγή ησλ ςήθσλ 

θαη ηελ έθδνζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

 

Άρθρο 16: ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΔ ΔΠΙΣΡΟΠΔ    

Γηα ηε επηζηεκνληθή ππνζηήξημε ηνπ ζπιιφγνπ, κπνξεί κε απφθαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ή ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, λα ζπγθξνηνχληαη επηζηεκνληθέο επηηξνπέο απφ κέιε ηνπ ζπιιφγνπ 

θαηάιιειεο επηζηεκνληθήο θαηάξηηζεο. Σηηο επηζηεκνληθέο επηηξνπέο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη 

κέιε ηνπ ζπιιφγνπ κε επαγγεικαηηθή ή άιιε εκπεηξία ζπλαθή κε ηα εμεηαδφκελα δεηήκαηα.  

 

Άρθρο 17: ΔΩΣΔΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ 

Θέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπιιφγνπ κπνξεί λα ξπζκίδνληαη κε 

εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο. Με πξφηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ εηζάγνληαη πξνο ηελ Γεληθή 

Σπλέιεπζε πξνο έγθξηζε Δζσηεξηθνί Καλνληζκνί πνπ ξπζκίδνπλ ζέκαηα εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ζπιιφγνπ. Η ηζρχο ησλ θαλνληζκψλ απηψλ αξρίδεη απφ ηελ θαηάζεζε αληηγξάθνπ ηνπο ζηελ 

Γξακκαηεία ηνπ Πξσηνδηθείνπ Σχξνπ ζχκθσλα κε ην λφκν. 

 

Άρθρο 18: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ  

Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε άξζξσλ ηνπ Καηαζηαηηθνχ πιελ ησλ άξζξσλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηνπο 

ζθνπνχο ηνπ ζπιιφγνπ, απαηηείηαη ζχγθιεζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, κε εκεξήζηα δηάηαμε πνπ ζα 

πεξηέρεη εηδηθά ηα άξζξα πνπ πξνηείλνληαη πξνο ηξνπνπνίεζε. Η Σπλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία 

ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία εθφζνλ παξίζηαληαη ηα κηζά ηνπιάρηζηνλ ησλ 

εγγεγξακκέλσλ ηαθηηθψλ κειψλ θαη  απνθαζίδεη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ςεθίδνληαο ρσξηζηά θάζε 

πξφηαζε. Η απφθαζε ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία ησλ ηξηψλ ηεηάξησλ (3/4) ησλ παξφλησλ. 

Γηα λα κεηαβιεζνχλ νη ζθνπνί ηνπ ζπιιφγνπ απαηηείηαη ζπλαίλεζε φισλ ησλ κειψλ. Η ζπλαίλεζε 

ησλ κειψλ πνπ απνπζηάδνπλ απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε δίλεηαη εγγξάθσο.  

 

Άρθρο 19: ΓΙΑΛΤΗ 

Γηάιπζε ηνπ ζπιιφγνπ είλαη δπλαηφλ λα απνθαζηζζεί νπνηεδήπνηε κε απφθαζε ηεο Γεληθήο 

Σπλέιεπζεο.  

Σηελ πεξίπησζε πνπ ζα έρνπλ απνκείλεη ιηγφηεξα απφ 20 ηαθηηθά κέιε, εηζάγεηαη ππνρξεσηηθά σο 

ζέκα ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε, ε δηάιπζε ηνπ ζπιιφγνπ.  

Η Σπλέιεπζε γηα ιήςε απφθαζεο δηάιπζεο ηνπ ζπιιφγνπ, ζα βξίζθεηαη ζε απαξηία ζχκθσλα κε 

ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία εθφζνλ παξίζηαληαη ηα κηζά ηνπιάρηζηνλ ησλ εγγεγξακκέλσλ ηαθηηθψλ 

κειψλ θαη  ε απφθαζε ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία ησλ ηξηψλ ηεηάξησλ (3/4) ησλ παξφλησλ.  

Σε πεξίπησζε δηάιπζεο ηνπ ζπιιφγνπ, ε πεξηνπζία απηνχ θαη ην αξρείν ηνπ ζα πεξηέξρνληαη 

είηε ζην Γήκν Σχξνπ Δξκνχπνιεο είηε ζε ζσκαηείν ή Ίδξπκα κε παξεκθεξείο ζθνπνχο, κε εηδηθή 

απφθαζεο ηεο ίδηαο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο πνπ ζα απνθαζίζεη ηελ δηάιπζε ηνπ ζπιιφγνπ.  
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Άρθρο 20: ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΑΡΥΔΙΑ 

Τα βηβιία θαη αξρεία πνπ ηεξεί ν ζχιινγνο είλαη : 

Μεηξψν ηαθηηθψλ θαη επίηηκσλ κειψλ, βηβιίν πξαθηηθψλ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, βηβιίν 

πξαθηηθψλ Γεληθήο  Σπλειεχζεσο, βηβιίν πξαθηηθψλ Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο, βηβιίν πξαθηηθψλ 

Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο, βηβιίν ηακείνπ - εηζπξάμεσλ & πιεξσκψλ, αξρείν παξαζηαηηθψλ 

ζηνηρείσλ, αξρείν νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, αξρείν εθζέζεσλ ρξήζεσλ ηεο Διεγθηηθήο 

Δπηηξνπήο, βηβιίν πεξηνπζίαο ηνπ ζπιιφγνπ, πξσηφθνιιν θαη αξρείν εηζεξρφκελσλ θαη 

εμεξρφκελσλ εγγξάθσλ. 

Ο ζχιινγνο κπνξεί αθφκα λα ηεξεί θαη άιια βηβιία ή αξρεία αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ. 

 

Άρθρο 21: ΔΚΠΡΟΩΠΗΗ 

Ο ζχιινγνο εθπξνζσπείηαη δηθαζηηθψο θαη εμσδίθσο ζε θάζε αξρή ή ηδηψηε ή Ννκηθφ Πξφζσπν 

Γεκνζίνπ ή Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ, απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, ή ζε πεξίπησζε 

θσιχκαηνο, απφ ηνλ Αληηπξφεδξν. 

 

Άρθρο 22: ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΑΣΑΞΗ 

Κάζε ζέκα ην νπνίν δελ πξνβιέπεηαη απφ ην παξφλ θαηαζηαηηθφ ξπζκίδεηαη απφ ηνλ Αζηηθφ 

Κψδηθα, ηνλ Δηζαγσγηθφ λφκν απηνχ θαη ηνπο εηδηθνχο λφκνπο πεξί Σσκαηείσλ. 

Τν παξφλ θαηαζηαηηθφ απνηεινχκελν απφ 22 άξζξα, εγθξίζεθε νκνθψλσο θαη' άξζξνλ θαη εηο ην 

ζχλνιν ηνπ απφ ηα ηδξπηηθά κέιε.  

 

Σχξνο, 05/06/2020 

 

ΣΑ ΙΓΡΤΣΙΚΑ ΜΔΛΗ 

(Δπηζπλάπηεηαη θαηάζηαζε  ησλ ηδξπηηθψλ κειψλ κε ηηο πξσηφηππεο ππνγξαθέο ηνπο) 


