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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

«ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΛΟΓΩΝ» 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

ΟΝΟΜΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΣΑ  

 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ) 

α) Ο Σύλλογος με την επωνυμία "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΛΟΓΩΝ" ιδρύθηκε το 1961. Το 

καταστατικό αναθεωρήθηκε στις 30/01/1984 μετά από την απόφαση της καταστατικής 

Γενικής Συνέλευσης. 

β) Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα, οδός  Διδότου 26. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο  

(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ) 

α) Επίσημο σύμβολο του Συλλόγου είναι η παράσταση μαγνητικής βελόνας κάθετη σε σφυρί. 

β) Η σφραγίδα του Συλλόγου είναι στρογγυλή. Στο κέντρο υπάρχει το σύμβολο του Συλλόγου 

και στην περιφέρεια κυκλικά η επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΛΟΓΩΝ» καθώς και ο 

χρόνος ίδρυσης 1961.  

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ) 

Σκοποί του Συλλόγου είναι: 

α) Η ανάπτυξη δραστηριότητας για τη θεσμική και νομοθετική υποστήριξη και κατοχύρωση 

των επιστημονικών και επαγγελματικών δικαιωμάτων των γεωλόγων σε όλους τους τομείς 

επιστημονικής και επαγγελματικής δραστηριότητας.  

β) Η τήρηση Κώδικα Δεοντολογίας για τη διαφύλαξη του επιστημονικού και επαγγελματικού 

κύρους των μελών του. 

γ) Η συμβολή στην ορθολογική αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου και των ενεργειακών 

πηγών της χώρας με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος.  

δ) Η υποστήριξη, προστασία, προαγωγή και επιμόρφωση ή δια βίου μάθηση των μελών του. 

ε) Η καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του Συλλόγου. 

στ) Η ανάδειξη του ρόλου της γεωλογικής επιστήμης και του επαγγέλματος του γεωλόγου σε 

όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και στις δομές της κεντρικής διοίκησης και της 

αυτοδιοίκησης. 

Την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών επιδιώκει ο Σύλλογος με κάθε πρόσφορο και 

νόμιμο μέσο όπως η συγκρότηση επιτροπών, η συνεργασία με όλους τους γεωλογικούς 

φορείς της χώρας, οι συνεργασίες με άλλους επιστημονικούς κλάδους, οι παρεμβάσεις και 

παραστάσεις ενώπιον διοικητικών και δικαστικών αρχών και οι παρεμβάσεις σε ευρωπαϊκούς 

και διεθνείς οργανισμούς. 
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ΑΡΘΡΟ 4ο  

Οι Γεωλόγοι αποτελούν τμήμα του συνόλου των Ελλήνων εργαζομένων με κοινά ευρύτερα 

συμφέροντα, όπως είναι: 

α) Η προάσπιση της εθνικής ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας, των 

δημοκρατικών θεσμών και των συνδικαλιστικών ελευθεριών. 

β)  Η άνοδος του βιοτικού και πολιτιστικού επιπέδου του λαού. 

Η πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου θα επιδιώκεται με κάθε νόμιμο, πρόσφορο 

και αποφασιστικό μέσο στα πλαίσια των αποφάσεων των αρμόδιων οργάνων του και 

ιδιαίτερα: 

1. Με την ενεργοποίηση των μελών και τη μαζικοποίηση του Συλλόγου. 

2. Με τον καταρτισμό, προώθηση και υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας. 

3. Με τη συνεργασία με άλλα επιστημονικά και επαγγελματικά σωματεία, για την εξάλειψη 

των διακλαδικών αντιθέσεων και την προώθηση κοινών στόχων. 

4. Με τη σύσφιξη των δεσμών αλληλεγγύης με όλους τους άλλους εργαζομένους. 

5. Με τη συγκρότηση επιτροπών συμβουλευτικού χαρακτήρα, που θα υποβοηθούν στο έργο 

του Συλλόγου. 

6. Με τη συμμετοχή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή ειδικών εξουσιοδοτημένων 

επιτροπών σε δημόσιες συζητήσεις, συνέδρια, σεμινάρια που έχουν σχέση με τη γεωλογική 

δομή και τις ενεργειακές πρώτες ύλες, τον ορυκτό πλούτο, το υδάτινο δυναμικό, τα τεχνικά 

έργα υποδομής, τα γεωδυναμικά φαινόμενα και διαταραχές, όπως κατολισθήσεις, σεισμοί, 

πλημμύρες κλπ καθώς και κάθε άλλο τομέα των Γεωλογικών επιστημών, ώστε να 

πραγματοποιείται σωστά η έρευνα στους παραπάνω τομείς και η ορθολογική εκμετάλλευση 

των ενεργειακών πηγών, του υδάτινου δυναμικού και του ορυκτού πλούτου προς όφελος της 

εθνικής οικονομίας και του κοινωνικού συνόλου. 

7. Με τη συνεχή βελτίωση του προγράμματος σπουδών των Τμημάτων Γεωλογίας των 

Πανεπιστημίων της χώρας, καθώς και των μεταπτυχιακών σπουδών. 

8. Τέλος με τις κινητοποιήσεις, εκδόσεις εντύπων, ανακοινώσεις στον έντυπο και ηλεκτρονικό 

τύπο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μελέτες, διαλέξεις, συνέδρια που θα αποβλέπουν 

στη διασφάλιση και προώθηση των αιτημάτων του κλάδου, αλλά και των γενικότερων 

αιτημάτων του Ελληνικού λαού. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

ΜΕΛΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ – ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ – ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ) 

Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε: 

α) Τακτικά 

β) Επίτιμα  

γ) Δόκιμα  

α) Τακτικά μέλη του Συλλόγου μπορούν να είναι όσοι διαθέτουν:  

 Πτυχίο ή δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα γεωλογικών επιστημών Πανεπιστημίου της 

Ελλάδας ή αντίστοιχο του εξωτερικού.  

 Έχουν πτυχίο Φυσιογνωσίας  

β) Επίτιμα μέλη, χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκλογής, ανακηρύσσονται μετά από πρόταση του 
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Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, φυσικά πρόσωπα κάθε 

υπηκοότητας που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες για την επιτυχία των σκοπών του 

Συλλόγου και γενικά για την γεωλογική επιστήμη.  

γ) Δόκιμα μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκλογής γίνονται μετά από αίτησή τους και μετά 

από απόφαση του Δ.Σ., οι φοιτητές γεωλογικών σχολών ή τμημάτων της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής. Τα δόκιμα μέλη, με την ολοκλήρωση των σπουδών και την προσκόμιση του 

πτυχίου τους, εγγράφονται στα τακτικά μέλη. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ) 

α)Τα υποψήφια μέλη για να εγγραφούν στο Σύλλογο υποβάλλουν σχετική αίτηση εγγραφής, 

είτε έντυπα είτε ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Συλλόγου, η οποία συνοδεύεται από 

φωτοτυπία τίτλου σπουδών, αίτηση συγκατάθεσης GDPR, και αποδεικτικό καταβολής του 

δικαιώματος εγγραφής. Το Διοικητικό Συμβούλιο ελέγχει τους τίτλους σπουδών και τις 

προϋποθέσεις του υποψηφίου με βάση τις διατάξεις του άρθρου 5 και εγκρίνει ή όχι την 

εγγραφή. Το υποψήφιο μέλος μετά από τυχόν απορριπτική απόφαση δύναται να υποβάλλει 

ένσταση εντός ενός μηνός, η οποία θα εξεταστεί στην πρώτη Γενική Συνέλευση. 

β) Για την εγγραφή και τις συνδρομές καθορίζονται τα παρακάτω χρηματικά ποσά, που 

μπορεί να αναπροσαρμόζονται μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφαση 

της Γενικής Συνέλευσης: 

1. Το δικαίωμα εγγραφής είναι 15€. Η ετήσια συνδρομή των μελών είναι 15 € η οποία όμως 

μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Ως δικαίωμα εγγραφής των 

νέων μελών, που καλύπτει και τη συνδρομή του τρέχοντος έτους ορίζεται το ποσό των 15€.  

2. Τα επίτιμα μέλη δεν είναι υποχρεωμένα να καταβάλλουν ετήσια συνδρομή. 

3. Τα δόκιμα μέλη απαλλάσσονται του κόστους δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας 
συνδρομής. 

γ) Ταμειακά τακτοποιημένα χαρακτηρίζονται τα μέλη που καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή 

τους εντός του τρέχοντος έτους.  

 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ) 

 

α) Αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα: 

1. Η δράση αντίθετα προς τα συμφέροντα και τους σκοπούς του Συλλόγου 

2. Η παράβαση του καταστατικού και η παρεμπόδιση εκτέλεσης των αποφάσεων της Γ.Σ. 

3. Η καθυστέρηση της καταβολής τριών ετήσιων συνδρομών προς το Σύλλογο, αφού 

προηγουμένως ειδοποιηθεί εγγράφως. 

Η διαγραφή του μέλους, πλην της περίπτωσης 3 που αποφασίζει το Δ.Σ., γίνεται με απόφαση 

της Γ.Σ. μετά από πρόταση του Δ.Σ., ή μετά από αίτηση (πλήρως αιτιολογημένη) 

οποιουδήποτε μέλους του Συλλόγου. Η απόφαση παίρνεται από τη Γ.Σ. με πλειοψηφία των 

2/3. 

Η ψηφοφορία για τη διαγραφή είναι μυστική και πριν από αυτή το προτεινόμενο για διαγραφή 

μέλος καλείται σε απολογία στη Γενική Συνέλευση. 

Η απόφαση διαγραφής γνωστοποιείται με έγγραφο στο διαγραφόμενο μέλος. 

 

β) Κάθε μέλος που εκδηλώνει έμπρακτα την αντίθεσή του προς τους σκοπούς του Συλλόγου 
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υπόκειται σε πειθαρχικές ποινές, οι οποίες ορίζονται ως: 

1. Επίπληξη 

2. Μομφή 

3. Προσωρινή διαγραφή 

4. Οριστική διαγραφή 

Για τις ποινές 1 και 2 αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ για τις 3 και 4 η Γενική 

Συνέλευση. Οι αποφάσεις για την επιβολή πειθαρχικής ποινής παίρνονται με πλειοψηφία από 

το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον παρευρίσκονται 5 τουλάχιστον από τα μέλη του και έχει 

προηγούμενα κληθεί σε απολογία το υπό κατηγορία μέλος. Σε περίπτωση που δεν είναι 

δυνατή η λήψη απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο, το θέμα παραπέμπεται στη  Γενική 

Συνέλευση που αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία.   

‘Όταν το υπό κατηγορία μέλος δεν παρουσιαστεί στο Δ.Σ. ή στη Γ.Σ. για να απολογηθεί μετά 

από σχετική κλήση, δεν σταματάει η διαδικασία επιβολής της ποινής. Η απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης γνωστοποιείται στο τιμωρούμενο μέλος με έγγραφο. 

Οι σχετικές αποφάσεις του  Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να έλθουν για συζήτηση σε 

Γενική Συνέλευση, μετά από προσφυγή του ενδιαφερόμενου.  

 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ) 

Κάθε μέλος που επιθυμεί να αποχωρήσει από τον Σύλλογο καταθέτει έγγραφη αίτηση προς 

το Διοικητικό Συμβούλιο. Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους αρχίζει αμέσως μετά την αίτηση 

για αποχώρηση. Το μέλος που αποχωρεί ευθύνεται έναντι του Συλλόγου για τον χρόνο που 

ήταν μέλος. Το μέλος που αποχωρεί εκουσίως δεν έχει κανένα δικαίωμα στην περιουσία του 

Συλλόγου, ούτε δικαίωμα επιστροφής συνδρομών. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

Κάθε τακτικό μέλος έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις, να ψηφίζει, να 

ελέγχει τη διοίκηση, να εκλέγεται, να εκλέγει ή να ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη  

Γενική Συνέλευση στα όργανα του Συλλόγου εφόσον έχει τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις του 

προς τον Σύλλογο. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ) 

Οι πόροι του Συλλόγου προέρχονται από: 

1. Τέλη εγγραφής 

2. Ετήσιες συνδρομές των μελών 

3. Δωρεές προς τον Σύλλογο 

4. Επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων 

5. Κληρονομιές, κληροδοσίες των μελών ή τρίτων 

6. Έσοδα τυχόν εκδόσεων, περιοδικού, οργανώσεις συνεδρίων, σεμιναρίων, εκδρομών και 

άλλων νόμιμων δραστηριοτήτων. 

7. Έσοδα από τη συμμετοχή του Συλλόγου σε ερευνητικά προγράμματα 
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Οι τακτικοί πόροι του Συλλόγου, δηλαδή τα ποσά από το δικαίωμα εγγραφής και από την 

ετήσια συνδρομή των μελών, καθορίζονται και μεταβάλλονται με πρόταση του Διοικητικού 

Συμβουλίου και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ) 

α) Ο Σύλλογος διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται μετά 

από μυστική καθολική ψηφοφορία. 

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πλειοψηφήσαντα σύμβουλο μέσα σε 8 

ημέρες και συγκροτείται σε σώμα. Εκλέγει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Εδικό 

Γραμματέα και Ταμία με μυστική ψηφοφορία. Τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

που έχουν εκλεγεί έχουν θέση Συμβούλων. 

γ)Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τρίχρονη (3 έτη) και αρχίζει από την 1η του 

επόμενου μήνα μετά τις εκλογές ή το νωρίτερο δέκα (10) ημέρες μετά τις εκλογές. 

δ) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο παραλαμβάνει από το προηγούμενο μέσα σε μία εβδομάδα 

με ενυπόγραφο πρακτικό.  

 

ΑΡΘΡΟ 12ο 

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί το Σύλλογο σύμφωνα με το καταστατικό, τις αποφάσεις  

της Γενικής Συνέλευσης και τους νόμους. Διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου και 

φροντίζει για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου και την εκτέλεση των αποφάσεων της  

Γενικής Συνέλευσης. 

β) Υποχρεώνεται στη φύλαξη των παρακάτω βιβλίων ή ηλεκτρονικών αρχείων. 

1. Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. 

2. Μητρώο μελών 

3. Πρακτικά συνεδριάσεων Δ.Σ. και Γ.Σ. 

4.Εισπράξεων και πληρωμών 

5. Περιουσίας 

6. Αρχείο εγγράφων σε έντυπη ή σε ψηφιακή μορφή που εκδίδει ο Σύλλογος 

7. Αρχείο εγγράφων που λαμβάνει ο Σύλλογος 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο 

Επιτροπές 

Το Διοικητικό Συμβούλιο για να επιβοηθείται στο έργο του μπορεί να συγκροτεί επιτροπές 

γενικών και ειδικών θεμάτων που αφορούν το Σύλλογο. Οι επιτροπές λειτουργούν με 

εσωτερικό κανονισμό που καταρτίζεται από το Δ.Σ. 
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ΑΡΘΡΟ 14ο 

(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ) 

Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου 

α) Η διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου είναι 3 έτη. 

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ανακληθεί στη διάρκεια της θητείας του από Γενική 

Συνέλευση, που συνέρχεται έκτακτα μετά από πρόταση του 1/5 των ταμειακά 

τακτοποιημένων μελών του Συλλόγου. Απαιτείται γι αυτό απαρτία των 1/2 συν ένα των 

ταμειακά τακτοποιημένων μελών και η απόφαση ανάκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου 

παίρνεται με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων. 

Στην περίπτωση αυτή θα εκλέγεται Εφορευτική Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 27, που 

υποχρεώνεται να κάνει αρχαιρεσίες σε 45 ημέρες. Στο διάστημα αυτό η Εφορευτική 

Επιτροπή διεκπεραιώνει και κάθε τρέχον θέμα που αφορά το Σύλλογο. Δεν μπορεί να πάρει 

όμως απόφαση για θέματα αποφασιστικής σημασίας του κλάδου (π.χ. κήρυξη απεργίας κλπ). 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο 

(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ) 

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου 

α) Οι συνεδριάσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ρυθμίζονται με λειτουργία που 

εγκρίνεται από το ίδιο όργανο και είναι ανοιχτές για όλα τα μέλη του Συλλόγου. 

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φορά τον μήνα, έκτακτα δε όσες φορές 

κριθεί αναγκαίο με πρόσκληση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα ή δύο μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη. 

δ) Η ψηφοφορία είναι φανερή εκτός από προσωπικά ζητήματα. 

ε) Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση 

ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου υπολογίζεται ως διπλή. Οι ληφθείσες αποφάσεις ισχύουν 

από την ημέρα αναγραφής τους στο βιβλίο των πρακτικών και υπογράφονται από τα μέλη 

που ήταν παρόντα κατά τη λήψη της απόφασης. 

στ) Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας υπογράφουν τα εξερχόμενα έγγραφα και τα 

πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο 

(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ) 

Καθήκοντα μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

α) Ο Πρόεδρος προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και εισάγει τα 

θέματα της ημερήσιας διάταξης στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. 

β) Ο Πρόεδρος με τον Γενικό Γραμματέα εκπροσωπούν το Σύλλογο στις αρχές και 

οπουδήποτε αλλού.  

γ) Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας συγκαλούν το Διοικητικό Συμβούλιο και καθορίζουν 

τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

δ) Γενικά, τα μέλη του Δ.Σ. πέρα από τη συλλογική ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

έχουν ιδιαίτερη ευθύνη για την καλή λειτουργία του σώματος και για την εφαρμογή των 

αποφάσεών του. 
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ΑΡΘΡΟ 17ο 

Γενικός Γραμματέας 

Ο Γενικός Γραμματέας, εκτός από τα παραπάνω καθήκοντα που ασκεί από κοινού με τον 

Πρόεδρο, τηρεί το αρχείο του Συλλόγου, την σφραγίδα, τα βιβλία ή ηλεκτρονικά αρχεία 

πρακτικών και το μητρώο των μελών. 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο 

 

Αντιπρόεδρος 

Ο Αντιπρόεδρος αναπληροί τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο. Σε περίπτωση απουσίας και 

του Αντιπροέδρου, καθήκοντα Προέδρου εκτελεί ο Γενικός Γραμματέας. 

 

ΑΡΘΡΟ 19ο 

Ειδικός Γραμματέας 

Ο Ειδικός Γραμματέας φροντίζει για την σύγκλιση και την δραστηριοποίηση των επιτροπών 

του Συλλόγου, οργανώνει τις εκδηλώσεις του Συλλόγου και αναπληροί των Γενικό Γραμματέα 

απουσιάζοντα ή κωλυόμενο.  

 

ΑΡΘΡΟ 20ο 

(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ) 

Ταμίας 

Ο Ταμίας κρατά τα οικονομικά του Συλλόγου. 

Τηρεί τα αρχεία εισπράξεων - πληρωμών και περιουσίας του Συλλόγου. 

Υποβάλλει έκθεση ταμειακής κατάστασης και απολογισμό μια φορά το χρόνο στο Διοικητικό 

Συμβούλιο και στο τέλος της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση. 

Ο Ταμίας υποχρεώνεται να καταθέσει σε Ελληνικό Τραπεζικό Οίκο κάθε ποσό που είναι στην 

κατοχή του Συλλόγου. 

Σε περίπτωση μακροχρόνιας δικαιολογημένης απουσίας του ταμία, με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου, καταθέτει στον Αντιπρόεδρο ή σε κάποιο άλλο μέλος που 

αναλαμβάνει την ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης κατά τη διάρκεια της απουσίας του 

ταμία. 

Ο Ταμίας ευθύνεται για την έγκαιρη είσπραξη κάθε οφειλής προς τον Σύλλογο και για την 

εμπρόθεσμη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Συλλόγου. 

Ο Ταμίας μεριμνά για την ετήσια φορολογική δήλωση του Συλλόγου και την απόδοση των 

παρακρατούμενων υπέρ του δημοσίου χρηματικών ποσών. 

 

ΑΡΘΡΟ 21ο 

Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου 

α) Η επί 3 συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις αδικαιολόγητη απουσία μέλους του Διοικητικού 

Συμβουλίου θεωρείται σαν παραίτηση αυτού. Σε αυτή την περίπτωση είναι δυνατή η 

προσφυγή του στη Γενική Συνέλευση.  

β) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανακληθεί με απόφαση Έκτακτης 

Γενικής Συνέλευσης μετά από πρόταση του 1/5 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών του 

Συλλόγου, που παίρνεται με απόφαση των 2/3 των παρόντων και με απαρτία το λιγότερο του 

½ των ταμειακά τακτοποιημένων μελών. 

γ) Η αναπλήρωση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται από τον επόμενο κατά 
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σειρά επιτυχίας μέλος του ίδιου συνδυασμού. Η αναπλήρωση εκείνων που εκλέχτηκαν σαν 

μεμονωμένα μέλη γίνεται κατά σειρά από τον επιλαχόντα του συνδυασμού που πλειοψήφησε 

στις τελευταίες αρχαιρεσίες και σε περίπτωση εξάντλησης των επιλαχόντων αυτού, του 

συνδυασμού από τους επόμενους κατά σειρά.  

δ) Σε περίπτωση που λείπουν αναπληρωματικά μέλη για να συμπληρώσουν το Διοικητικό 

Συμβούλιο, τότε μέσα σε 30 ημέρες συγκαλείται Γενική Συνέλευση που εκλέγει τα μέλη για τη 

συμπλήρωση των κενών θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Για να έχει απαρτία η Γενική 

Συνέλευση είναι απαραίτητο να παραβρίσκεται το 1/3 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.  

Σε περίπτωση μη δυνατότητας συμπλήρωσης του Δ.Σ. σε 3 διαδοχικές Γενικές Συνελεύσεις, 

γίνονται γενικές εκλογές. 

ε) Μετά από την αντικατάσταση του μέλους εφόσον είχε μια θέση στο Προεδρείο, με μυστική 

ψηφοφορία το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ένα από τα μέλη του για να συμπληρωθεί. 

 

ΑΡΘΡΟ 22ο 

Παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου 

α) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παραιτηθεί από το Δ.Σ. με μια έγγραφη 

αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο που αναφέρει τους λόγους της παραίτησής του. 

β) Το μέλος που αποχωρεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ευθύνεται απέναντι στο Σύλλογο για 

το χρόνο που ήταν μέλος. 

γ) Στην απολογιστική Τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να κάνει ξεχωριστή απολογιστική 

ενημέρωση. 

δ) Η αντικατάσταση του παραιτούμενου μέλους του Δ.Σ. γίνεται με την διαδικασία του άρθρου 

21. 

ε) Ταυτόχρονη παραίτηση ή αντικατάσταση περισσότερων των τριών (3) μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται παραίτηση ολόκληρου του Δ.Σ. 

ζ) Το Δ.Σ. με την παραίτησή του, όπως ορίζεται στο άρθρο 22, παρ. ε, αναλαμβάνει την 

υποχρέωση να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση εντός 15 ημερών, η οποία προχωρά σε 

αρχαιρεσίες, σύμφωνα με το άρθρο 14, παρ. β του καταστατικού. 

 

ΑΡΘΡΟ 23ο 

Εξελεγκτική Επιτροπή  

Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Συλλόγου σχετικά με τα έξοδα και τις 

δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν, γίνεται κάθε χρόνο από τριμελή επιτροπή που έχει 

εκλεγεί στις ίδιες αρχαιρεσίες με τη διοίκηση του Συλλόγου. 

Η εξελεγκτική επιτροπή εξετάζει τον τύπο και όχι την σκοπιμότητα των εξόδων. 

Η έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής υποβάλλεται υποχρεωτικά κάθε χρόνο για 

έγκριση στη Γενική Συνέλευση των μελών μαζί με τον ισολογισμό και απολογισμό κάθε 

χρόνο. 

Η εξελεγκτική επιτροπή, μετά τη σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ., μπορεί να προχωρήσει 

οποτεδήποτε σε έλεγχο των οικονομικών του Συλλόγου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 24ο 

(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ) 

Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου. Οι 

αποφάσεις της είναι έγκυρες εφόσον παίρνονται με τις διατάξεις αυτού του καταστατικού και 

των νόμων και είναι υποχρεωτικές για όλα τα μέλη του Συλλόγου. 

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα της Συνέλευσης. Ο 

Γραμματέας τηρεί πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης τα οποία υπογράφονται από το 

προεδρείο της Συνέλευσης. 

Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε Τακτικές και Έκτακτες 

Α. Τακτικές 

Α1) Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται μια φορά το χρόνο. Η εκλογοαπολογιστική 

Τακτική Γενική Συνέλευση γίνεται πριν από τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου 

στο χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου - Νοεμβρίου, όπου και προκηρύσσονται αρχαιρεσίες, που 

γίνονται μετά από 45 ημέρες τουλάχιστον. Η θητεία του νέου ΔΣ θα ξεκινά από την 1η του 

επόμενου μήνα μετά τις εκλογές ή το νωρίτερο δέκα (10) ημέρες μετά τις εκλογές. 

Α2) Στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα συμμετοχής τα ταμειακά τακτοποιημένα 

τακτικά μέλη του Συλλόγου καθώς και τα επίτιμα. Επίσης μπορούν να παρακολουθούν τις 

εργασίες της, χωρίς κανένα άλλο δικαίωμα, τα δόκιμα μέλη και πρόσωπα που θα καλούνται 

από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Α3) Για να έχει απαρτία η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, απαιτείται η παρουσία του 1 / 2 

των ταμειακά τακτοποιημένων μελών. Εάν δεν υπάρξει απαρτία στην πρώτη Γενική 

Συνέλευση συγκαλείται νέα μέσα σε 5 μέρες με τα ίδια θέματα. Για να έχει απαρτία η δεύτερη 

αυτή Γενική Συνέλευση απαιτείται η παρουσία του 1/3 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών. 

Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας στη δεύτερη Γενική Συνέλευση, συγκαλείται τρίτη μέσα 

σε πέντε (5) ημέρες. Για να υπάρξει απαρτία στην τρίτη κατά σειρά σύγκλιση της Γ.Σ. 

απαιτείται η παρουσία του 1/4 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών. 

Α4) Οι αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία. Οι 

ψηφοφορίες είναι φανερές, εκτός προσωπικών θεμάτων, θεμάτων που ορίζει ο νόμος ή αν 

αποφασισθεί από τη Συνέλευση, οπότε γίνονται μυστικές. Στις μυστικές ψηφοφορίες 

απαγορεύεται, με ποινή την ακύρωση αυτών, η παρουσία τρίτων. Σε αυτή την περίπτωση το 

προεδρείο εκτελεί χρέη εφορευτικής επιτροπής. 

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση, πριν τις αρχαιρεσίες, τα πρακτικά υπογράφει και η 

εφορευτική επιτροπή. 

Β. Έκτακτες  

Β1) Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις μπορεί να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη 

συλλογική αντιμετώπιση προβλημάτων που απασχολούν τον κλάδο. 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται και μετά από αίτηση του 1/5 των ταμειακά 

τακτοποιημένων μελών προς το Διοικητικό Συμβούλιο, οπότε το Δ.Σ. την συγκαλεί σε 15 

ημέρες. Στην περίπτωση αυτή πρέπει στην έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο να 

αναφέρεται η ημερήσια διάταξη της ζητούμενης συνέλευσης. 

Β2) Για την ύπαρξη απαρτίας αυτών των συνελεύσεων ισχύουν τα ποσοστά 1/3 για την 

πρώτη, 1/4 στη δεύτερη και 1/5 στην τρίτη, εκτός αν πρόκειται για αντικατάσταση μέλους ή 

ανάκληση όλου του Δ.Σ., όπως προβλέπεται στα άρθρα 14 παρ. β και 21 παρ. β. 
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Β3) Οι αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για θέματα που δεν προβλέπονται σε 

άλλα άρθρα παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία. 

 

ΑΡΘΡΟ 25ο 

(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ) 

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση 

α) Οι προσκλήσεις σε Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση γίνονται πάντοτε γραπτώς και 

κοινοποιούνται στα μέλη με φροντίδα του Γενικού Γραμματέα με έγγραφη ή ηλεκτρονική 

επιστολή.  

Οι προσκλήσεις πρέπει να σταλούν 15 ημέρες πριν τη σύνοδό της. 

β) Μέσα στα θέματα, εφόσον πρόκειται για την Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να 

περιλαμβάνονται και τα εξής: 

1. Έγκριση πεπραγμένων. 

2. Έγκριση οικονομικού απολογισμού. 

3. Έγκριση προϋπολογισμού. 

4. Προγραμματικές δηλώσεις συνδυασμών και υποψηφίων. 

5. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής. 

    Τα θέματα 4 και 5 περιλαμβάνονται στην Τακτική Γενική Συνέλευση πριν από τις 

αρχαιρεσίες. 

 

ΑΡΘΡΟ 26ο 

Καταστατική Γενική Συνέλευση 

α) Το Καταστατικό τροποποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 

β) Η Καταστατική Γενική Συνέλευση συγκαλείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή 

μετά από αίτηση του 1/5 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών. 

γ) Απαρτία της Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης ορίζεται στα 2/3 των ταμειακά 

τακτοποιημένων μελών. 

δ) Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών. 

 

ΑΡΘΡΟ 27ο 

(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ) 

Εφορευτική Επιτροπή 

α) Η Εφορευτική Επιτροπή είναι 5μελής, εκλέγεται από τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη και 

φροντίζει για τις αρχαιρεσίες. Επίσης εκλέγονται και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη. 

β) Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι συγχρόνως και υποψήφιοι για 

το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής, ούτε μέλη του απερχόμενου 

Διοικητικού Συμβουλίου και της απερχόμενης Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

γ) Η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγει Πρόεδρο και Γενικό Γραμματέα. 

δ) Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής παραλαμβάνουν από τον Γραμματέα του Συλλόγου 

τον ενημερωμένο κατάλογο με το σύνολο των μελών και από τον Ταμία τα ταμειακά 

τακτοποιημένα μέλη. Μεριμνά για την ομαλή διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και την εγκυρότητα 

των αποτελεσμάτων. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής είναι υπεύθυνα για να σταλούν 

ψηφοδέλτια σε όλα τα μέλη του συλλόγου, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα της δι' 

αλληλογραφίας ψηφοφορίας κάθε μέλους που το επιθυμεί. Εξίσου υπεύθυνα είναι τα μέλη 

της Εφορευτικής Επιτροπής για την ομαλή διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, εφόσον 

υπάρξει αυτή η δυνατότητα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 28ο 

(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ) 

α) Η ψηφοφορία για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι 

μυστική και γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής. 

β) Τα ψηφοδέλτια των αρχαιρεσιών πρέπει να είναι ομοιόμορφα έντυπα και κλεισμένα σε 

ομοιόμορφους φακέλους. 

γ) Οι υποψηφιότητες μπορούν να υποβάλλονται στον Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου το 

αργότερο μέχρι και τη μέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Ακόμα αυτοπρόσωπα ή με 

νόμιμη εξουσιοδότηση στην εφορευτική επιτροπή τη μέρα της Γενικής Συνέλευσης. 

δ) Οι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή μπορούν να είναι 

μεμονωμένοι ή να σχηματίζουν συνδυασμούς. Κάθε συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος 

θα αναγράφεται σε διαφορετικό ψηφοδέλτιο, στο οποίο μπορούν να συμπεριλαμβάνονται και 

οι υποψήφιοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή του ίδιου συνδυασμού. 

ε) Η προτίμηση του ψηφοφόρου εκφράζεται με σταυρούς προτίμησης σε ένα από τα 

υπάρχοντα ψηφοδέλτια για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή και μπορεί 

να είναι μέχρι επτά (7) για το Διοικητικό Συμβούλιο και μέχρι τρεις (3) για την Εξελεγκτική 

Επιτροπή. 

Η ψηφοφορία σε δύο διαφορετικά ψηφοδέλτια για το Διοικητικό Συμβούλιο ή για την 

Εξελεγκτική Επιτροπή ακυρώνει το ψηφοδέλτιο. 

Ψηφοδέλτιο χωρίς σταυρούς προτίμησης ή με περισσότερους από τους επιτρεπόμενους 

καταλογίζεται υπέρ του συνδυασμού. 

στ) Μετά το τέλος της ψηφοφορίας καθορίζεται το εκλογικό μέτρο σαν το ακέραιο μέρος του 

πηλίκου της διαίρεσης του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων δια του αριθμού 7. Ο αριθμός 

των συμβούλων που εκλέγει ο συνδυασμός είναι ίσος με το ακέραιο μέρος που προκύπτει αν 

διαιρέσουμε τον αριθμό των ψηφοδελτίων που πήρε ο συνδυασμός με το εκλογικό μέτρο. Αν 

υπάρχουν αδιάθετες έδρες καταλαμβάνονται κατά σειρά από τους υποψήφιους των 

ψηφοδελτίων με τα μεγαλύτερα υπόλοιπα. 

Οι συνδυασμοί υποψηφίων και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι που δεν έχουν συγκεντρώσει 

αριθμό ψήφων τουλάχιστον ίσο με το εκλογικό μέτρο, μπορούν να καταλάβουν αδιάθετες 

έδρες μόνο εφόσον συγκεντρώνουν αριθμό ψήφων τουλάχιστον ίσον με τα 2/3 του εκλογικού 

μέτρου.  

Αφού καθοριστεί ο αριθμός των εκλεγόμενων συμβούλων από κάθε ψηφοδέλτιο, εκλέγονται 

κατά σειρά εκείνοι που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο αριθμό σταυρών. 

ζ) Με ανάλογο τρόπο εκλέγονται οι υποψήφιοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή, όπου για τον 

καθορισμό του εκλογικού μέτρου διαιρείται ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων με τον 

αριθμό 3.  

η) Σε περίπτωση ίσων υπολοίπων εκλέγεται ο υποψήφιος του συνδυασμού με τις 

περισσότερους ψήφους.  

Σε περίπτωση ισοψηφίας ψήφων εκλέγεται ο υποψήφιος με τους περισσότερους σταυρούς 

προτίμησης. 

θ) Την όλη διαδικασία των αρχαιρεσιών επιτρέπεται να παρακολουθούν εξουσιοδοτημένοι 

εκπρόσωποι των συνδυασμών ή των μεμονωμένων υποψηφίων. 

ι) Η εφορευτική επιτροπή συντάσσει πρακτικό του αποτελέσματος των εκλογών που 
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υπογράφεται από όλα τα μέλη της. Στο Πρακτικό βεβαιώνεται η εγκυρότητα της διεξαγωγής 

των εκλογών και των αποτελεσμάτων. 

 

ΑΡΘΡΟ 29ο 

(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ) 

Τρόπος ψηφοφορίας  

Τα έχοντα δικαίωμα ψήφου μέλη του Συλλόγου μπορούν να ασκούν το εκλογικό τους 

δικαίωμα:  

α) Με αυτοπρόσωπη προσέλευση στην αίθουσα ψηφοφορίας σε συγκεκριμένη ημερομηνία 

που έγκαιρα καθορίζεται και γνωστοποιείται από τη Γενική Συνέλευση. Η ψηφοφορία γίνεται 

με επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητος ή άλλου δημόσιου εγγράφου που βεβαιώνει αυτή. 

β) Με ταχυδρομική συστημένη επιστολή. Η συστημένη επιστολή θα αποστέλλεται σε ειδική 

ταχυδρομική θυρίδα ή POSTE RESTANTE Αθηνών που θα νοικιάζεται από την Εφορευτική 

Επιτροπή. Η ταχυδρομική θυρίδα που νοικιάζεται αφού προηγούμενα διαπιστωθεί ότι είναι 

άδεια, σφραγίζεται και τα κλειδιά παραλαμβάνονται και σφραγίζονται από την εφορευτική 

επιτροπή. 

Η ταχυδρομική θυρίδα αποσφραγίζεται από την εφορευτική επιτροπή σε διάστημα πέντε (5) 

εργάσιμων ημερών μετά την ψηφοφορία, οπότε παραλαμβάνονται οι φάκελοι που 

περιέχονται και συντάσσεται σχετικό πρακτικό. 

Σε κάθε εκλογέα αποστέλλεται συστημένο ή παραδίδεται με απόδειξη το ψηφοδέλτιο με ένα 

φάκελο. Ο φάκελος είναι σφραγισμένος και υπογεγραμμένος από τα μέλη της εφορευτικής 

επιτροπής. Αυτό συνοδεύεται και από ένα άλλο φάκελο που πάνω του με φροντίδα της 

εφορευτικής επιτροπής έχουν τυπωθεί ο αριθμός και τόπος της ταχυδρομικής θυρίδας καθώς 

και το πλαίσιο μέσα στο οποίο ο αποστολέας θα γράφει το ονοματεπώνυμο του, την 

υπογραφή του και τον αριθμό της ταχυδρομικής απόδειξης. Η αποστολή του εκλογικού 

υλικού γίνεται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την Γενική Συνέλευση. 

Το ψηφοδέλτιο κλείνεται από τον αποστολέα μέσα στον από την Εφορευτική Επιτροπή 

σφραγισμένο και υπογεγραμμένο φάκελο και ο φάκελος αυτός μέσα στον άλλο φάκελο. Σε 

περίπτωση που στον αποστελλόμενο στην ταχυδρομική θυρίδα φάκελο δεν υπάρχει το 

ονοματεπώνυμο του αποστολέα και ο αριθμός της ταχυδρομικής απόδειξης, ο φάκελος δεν 

λαμβάνεται υπόψη στην καταμέτρηση. 

γ) Αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψήφο. Η ηλεκτρονική ψήφος ορίζεται με αναλυτική διαδικασία 

από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου και υλοποιείται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα και 

μόνο από αξιόπιστο σύστημα. 

 

ΑΡΘΡΟ 30ο 

Η ταμειακή τακτοποίηση των μελών μπορεί να γίνει μέχρι και την ημέρα των εκλογών. 

 

ΑΡΘΡΟ 31ο 

Η Εφορευτική Επιτροπή προκειμένου να αρχίσει τη διαδικασία των αρχαιρεσιών 

παραλαμβάνει από το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο το μητρώο μελών και τη σφραγίδα 

του Συλλόγου με πρακτικό παράδοσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ 

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

 

ΑΡΘΡΟ 32ο 

Ο Σύλλογος διαλύεται: 

α) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που έχει απαρτία των 3 / 4 μελών και με πλειοψηφία 

των 3 / 4 των παρόντων. 

β) Όταν τα μέλη περιοριστούν σε λιγότερα από τα προβλεπόμενα στον νόμο περί σωματείων. 

 

ΑΡΘΡΟ 33ο 

Σε περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου η περιουσία του, κινητή και ακίνητη, περιέρχεται στην 

Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΕΩΛΟΓΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ 

 

ΑΡΘΡΟ 34ο 

(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ) 

α) Ο Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων είναι επίσημο μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας 

Γεωλόγων (EFG), στο Συμβούλιο της οποίας συμμετέχουν ως εκπρόσωποι δύο (2) μέλη, οι 

οποίοι ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του ΣΕΓ. Οι εκπρόσωποι αυτοί οφείλουν να 

ενημερώνουν σε τακτική βάση το Δ.Σ. του ΣΕΓ για τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής 

Ομοσπονδίας Γεωλόγων (EFG). 

β) Ο Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων σε συνεργασία με αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού 

δύναται να συμμετέχει σε συμφωνίες που επιτρέπουν την αμοιβαία αναγνώριση 

επαγγελματικής εμπειρίας και απόδοσης/διαπίστευσης ευρωπαϊκών επαγγελματικών τίτλων.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  

 

ΑΡΘΡΟ 35ο 

(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ) 

Ο Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων μπορεί είτε αυτοτελώς, είτε συνάπτοντας προγραμματικές 

συμβάσεις με φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, να παρέχει τη συνδρομή και τις 

υπηρεσίες του σε οργανισμούς, επιχειρήσεις, ιδιώτες, μέλη του και εκπαιδευτικούς φορείς για 

παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και κατάρτισης και λοιπών ερευνητικών 

προγραμμάτων, έναντι αμοιβής το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Σ.Ε.Γ. Επιπλέον μπορεί να πραγματοποιεί και να συμμετέχει στην 

υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους, από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από διεθνείς οργανισμούς. Τα προκύπτοντα έσοδα θα διατίθενται 

για την κάλυψη των καταστατικών σκοπών του, όπως αυτοί καθορίζονται με τις διατάξεις του 

παρόντος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΑΡΘΡΟ 36ο 

Το παρόν καταστατικό που αποτελείται από 37 άρθρα και όπως τροποποιήθηκε από την 

Καταστατική Γενική Συνέλευση τίθεται σε ισχύ μετά την καταχώρηση του στο οικείο βιβλίο 

σωματείων του Πρωτοδικείου της έδρας του Συλλόγου. 

 

ΑΡΘΡΟ 37ο 

(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ) 

Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό αυτό ρυθμίζεται με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου η οποία μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης καθώς και από την σχετική νομοθεσία και τις διατάξεις του Αστικού 

Κώδικα. 

 

 


