ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ
Tνπ εδξεύνληνο ζηελ Αζήλα

ζσκαηείνπ κε ηελ επσλπκία « ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ

ΠΩΛΗΔΩΝ ΔΛΛΑΓΟ»

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α’
Άρζρο 1ο
Ίδρσζε –Έδρα -Δπωλσκία
1. Ιδξύεηαη ζηελ Αζήλα κε θεξδνζθνπηθό σκαηείν κε ηελ επσλπκίαλ
"ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΠΩΛΗΔΩΝ ΔΛΛΑΓΟ " θαη ζηελ Αγγιηθή γιώζζα "SALES
INSTITUTE OF GREECE" .
Άρζρο 2ο
θοποί
θνπνί ηνπ ζσκαηείνπ είλαη 1) ε ζπκβνιή ζηελ πξνώζεζε , πξνβνιή, δηάδνζε, θαη
αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο ησλ Πσιήζεσλ πξνο όθεινο ηεο γεληθόηεξεο αλάπηπμεο
ηνπ Ιδησηηθνύ θαη Γεκνζίνπ ηνκέα 2) Η ζπγθέληξσζε, κειέηε, αμηνιόγεζε θαη
επεμεξγαζία ηεο κεζνδνινγίαο θαη ησλ ηερληθώλ πσιήζεσο κε ζθνπό ηελ
απνηειεζκαηηθόηεξε θαη πνηνηηθόηεξε εθαξκνγή απηώλ γηα ην θνηλό ζπκθέξνλ 3) ε
εθαξκνγή ηεο επηζηήκεο ησλ πσιήζεσλ ζηελ Διιεληθή αγνξά πξνο όθεινο ηνπ
θαηαλαισηηθνύ θνηλνύ 4) Η ζύληαμε θαη πξνώζεζε ειιεληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη
θξηηεξίσλ ζηηο πσιήζεηο γηα αλζξώπνπο θαη ζπζηήκαηα 5)
ζπλεξγαζία θαη ε επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ σο θαη ε

ε αιιεινγλσξηκία, ε
αληαιιαγή απόςεσλ

ζε ζέκαηα ηνπ ρώξνπ ησλ πσιήζεσλ 6) ε παξνρή ζπλδξνκήο ζην Κξάηνο θαη
πξνζθνξάο θάζε δπλαηήο ππεξεζίαο ζηνλ ηνκέα ησλ Πσιήζεσλ κε ζηόρν ηελ

αλάπηπμε ηεο Οηθνλνκίαο 7) ε παξνρή θάζε δπλαηήο ππνζηήξημεο ζηα κέιε ηνπ θαη
ε πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξόλησλ ησλ κειώλ ηνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπώλ ηνπ
ζσκαηείνπ
΄Αρζρο 3ο
Ο ζθνπόο ηνπ σκαηείνπ ζα επηδησρζεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε θάζε πξόζθνξν θαη
λόκηκν κέζν .
Δλδεηθηηθά ην ζσκαηείν

α) ζα δηνξγαλώλεη εθπαηδεπηηθέο θαη κνξθσηηθέο

εθδειώζεηο, δηαιέμεηο, επηζθέςεηο εξγαζίαο, ζπλέδξηα, ζεκηλάξηα επαγγεικαηηθήο
εθπαηδεύζεσο, θαη εκεξίδεο κε ζηόρν ηελ αλάπηπμε, βειηίσζε θαη πξνώζεζε ηεο
επηζηήκεο ησλ Πσιήζεσλ β) ζα δηνξγαλώλεη θαη ζα πξνβαίλεη ζε έξεπλεο, κειέηεο,
αξζξνγξαθίεο, έθδνζε επηζηεκνληθώλ πεξηνδηθώλ , ελεκεξσηηθώλ θπιιαδίσλ θαη
ελεκεξσηηθήο ζειίδαο ζην δηαδίθηπν κε ζηόρν ηελ πξαγκάησζε ηνπ ζθνπνύ ηνπ γ)
ζα επηθνηλσλεί θαη ζα ζπλεξγάδεηαη κε θξαηηθνύο θαη άιινπο δεκόζηνπο θνξείο,
δήκνπο, επηζηεκνληθνύο νξγαληζκνύο, άιινπο πλδέζκνπο, Δλώζεηο ή πιιόγνπο θαη
γεληθώο κε θάζε επηζηεκνληθό ή πλεπκαηηθό θνξέα Διιεληθό ή Αιινδαπό κε ζηόρν
ηελ ππόδεημε ιύζεσλ ζε δεηήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ην έξγν ησλ κειώλ ηνπ θαη ηελ
πξνώζεζε ησλ ζθνπώλ ηνπ, δ) ζα ζπκκεηέρεη ζε εθπαηδεπηηθά θαη άιια ζπλαθή
θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα .

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β’
ΜΔΛΗ
Άρζρο 4ο
1. Σα κέιε ηνπ ζσκαηείνπ

δηαθξίλνληαη ζε

ηαθηηθά, αξσγά, επίηηκα θαη

ζπλδεδεκέλα.

α) Σαθηηθά κέιε κπνξνύλ λα είλαη θπζηθά πξόζσπα ηα νπνία απνδέρνληαη ηνπο
ζθνπνύο ηνπ ζσκαηείνπ θαη ηα νπνία έρνπλ επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζην ρώξν ησλ
πσιήζεσλ άλσ ησλ 5 εηώλ θαη θαηέρνπλ θαηά ηελ ζηηγκή ηεο εγγξαθήο ηνπο
δηνηθεηηθή ζέζε ζην ηνκέα ησλ Πσιήζεσλ.

β) πλδεδεκέλα κέιε κπνξνύλ λα εγγξαθνύλ θπζηθά πξόζσπα θαη δε ελήιηθεο , πνπ
εξγάδνληαη ζηηο πσιήζεηο θαη έρνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ ρώξνπ
ησλ πσιήζεσλ. Σα ζπλδεδεκέλα κέιε απνιακβάλνπλ όια ηα δηθαηώκαηα ησλ
ηαθηηθώλ κειώλ θαη ζπκκεηέρνπλ ζηηο Γεληθέο πλειεύζεηο ηνπ ζσκαηείνπ ρσξίο
όκσο δηθαίσκα ςήθνπ θαη θαηόπηλ ζρεηηθήο απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
πνπ θαζνξίδεη θαη ηνπο όξνπο ζπκκεηνρήο ηνπο θαηά ηελ απόιπηε θξίζε ηνπ. Σα
ζπλδεδεκέλα κέιε κπνξνύλ λα εληαρζνύλ ζηελ θαηεγνξία ησλ ηαθηηθώλ κειώλ
εθόζνλ απνθηήζνπλ ζην κέιινλ ηηο νξηδόκελεο ζην θαηαζηαηηθό πξνππνζέζεηο., κε
αίηεζή ηνπο ζην Γ. .
Σα ζπλδεδεκέλα κέιε έρνπλ ην δηθαίσκα λα εθπξνζσπνύληαη ζην Γ. κε έλαλ
εθπξόζσπν πνπ ζα έρεη κία αληίζηνηρε ςήθν ζην Γ.. Γηα ηελ άζθεζε ηνπ
δηθαηώκαηνο ηεο ςήθνπ απηήο ηα ζπλδεδεκέλα κέιε ζα πξέπεη λα νξίδνπλ ηνλ σο άλσ
εθπξόζσπό ηνπο ζην Γ ηνπ ζσκαηείνπ.
Σα ζπλδεδεκέλα κέιε πνπ εθπξνζσπνύληαη ζην Γ ηνπ ζσκαηείνπ κπνξνύλ λα
έρνπλ όπνηα άηππε κνξθή νξγάλσζεο απηά επηζπκνύλ κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ
θαηαζηαηηθνύ.
γ) Αξσγά κέιε κπνξνύλ λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα πνπ πξνηίζεληαη λα
βνεζήζνπλ ζηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνύ ηνπ ζσκαηείνπ.
δ) Δπίηηκα κέιε κπνξνύλ λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα πνπ πξνζέθεξαλ ή
πξνζθέξνπλ ζεκαληηθέο εζηθέο θαη πιηθέο ππεξεζίεο ζην ζσκαηείν

θαζώο θαη

πξνζσπηθόηεηεο δηαθεθξηκέλεο γηα ηελ θνηλσληθή ηνπο δξαζηεξηόηεηα.
Δπίηηκν ή Αξσγό

κέινο αλαθεξύζζεηαη θάπνηνο κε απόθαζε ηεο Γεληθήο

ζπλέιεπζεο, κεηά από πξνεγνύκελε ζύκθσλε γλώκε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.
Σα λνκηθά πξόζσπα πνπ είλαη κέιε ηνπ ζσκαηείνπ πξέπεη λα εθπξνζσπνύληαη ζην
σκαηείν από θάπνην Γηεπζπληηθό ηνπο ζηέιερνο.

Άρζρο 5ο
Δίζοδος ηωλ κειώλ
Όπνηνο επηζπκεί λα γίλεη κέινο ηνπ ζσκαηείνπ πξέπεη Α) λα ππνβάιιεη αίηεζε ε
νπνία ζα ζπλνδεύεηαη από α) δήισζε πεξί αλεπηθύιαθηεο απνδνρήο ησλ δηαηάμεσλ
ηνπ παξόληνο θαηαζηαηηθνύ θαη β)

βηνγξαθηθνύ ζεκεηώκαηνο από ην νπνίν ζα

πξνθύπηεη ε 5εηήο πξνϋπεξεζία ηνπ ζην ρώξν ησλ Πσιήζεσλ σο θαη ε δηνηθεηηθή
ηνπ ζέζε θαη Β) λα πξνηαζεί ή λα ππνγξάθεηαη ε αίηεζή ηνπ από δύν (2) ηνπιάρηζηνλ
ηαθηηθά κέιε.
2) Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην νθείιεη λα απνθαλζεί επί ηεο αηηήζεσο εγγξαθήο κέινπο
ην αξγόηεξν κέζα ζε έλα κήλα από ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο κε πιεηνςεθία ησλ δύν
ηξίησλ (2/3) ησλ κειώλ ηνπ.
3) ε πεξίπησζε απόξξηςεο ηεο αηηήζεώο ηνπ ν αηηώλ κπνξεί λα πξνζθύγεη ζηελ
Γεληθή πλέιεπζε εληόο πέληε (5) εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηόλ ηεο
απνξξηπηηθήο απνθάζεσο. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ππνρξενύηαη λα ζέζεη ην ζέκα
απηό ζηελ πξώηε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε κεηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθπγήο. ε
ηέηνηα πεξίπησζε ε Γεληθή πλέιεπζε απνθαζίδεη κε κπζηηθή ςεθνθνξία.
Άρζρο 6ο
Γηθαηώκαηα θαη σποτρεώζεης ηωλ κειώλ
ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ
1. Σα κέιε δηθαηνύληαη λα κεηέρνπλ θαη λα ςεθίδνπλ ζηηο Γεληθέο πλειεύζεηο , λα
ππνβάιινπλ έγγξαθεο πξνηάζεηο, αηηήζεηο θαη δειώζεηο ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην
πνπ νθείιεη λα απνθαίλεηαη γηα απηέο ζε εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα, λα ςεθίδνπλ γηα
ηελ εθινγή Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο, ηεο Δθνξεπηηθήο
Δπηηξνπήο, ηνπ Πξνέδξνπ θαη Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη λα εθιέγνληαη
ζηηο ζέζεηο απηέο. Σα κέιε κπνξνύλ λα ειέγρνπλ ηηο πξάμεηο ηνπ Γ. , λα δηαβάδνπλ
ηα πξαθηηθά, λα ελεκεξώλνληαη γηα ηα νηθνλνκηθά ηνπ πιιόγνπ θαη λα ππνβάιινπλ
ππνκλήκαηα, πξνηάζεηο ζηε Γ. κέζσ ηνπ Γ..
2. Σα ινηπά κέιε, εθηόο ησλ ηαθηηθώλ δηθαηνύληαη λα παξίζηαληαη ζηηο Γεληθέο
πλειεύζεηο ρσξίο λα έρνπλ δηθαίσκα εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη.
3. Η αληηπξνζώπεπζε κέινπο από άιιν κέινο ζηηο Γεληθέο πλειεύζεηο θαη ηηο
εθινγηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ ζσκαηείνπ, επηηξέπεηαη. ηελ πεξίπησζε εθπξνζώπεζεο

αξθεί απιή επηζηνιή ηνπ εμνπζηνδνηνύληνο κέινπο ππνγεγξακκέλε. Κάζε κέινο δελ
κπνξεί λα έρεη παξαπάλσ από δύν (2) εμνπζηνδνηήζεηο.

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ
1. Σα κέιε ππνρξενύληαη ζηελ θαηαβνιή ηεο εγγξαθήο ηνπο, ηεο εηήζηαο ζπλδξνκήο
ηνπο σο θαη θάζε άιιεο έθηαθηεο εηζθνξάο απνθαζηζζεί από ην Γηνηθεηηθό
πκβνύιην. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαζνξίδεη ηα πνζά ησλ εηήζησλ ζπλδξνκώλ,
εγγξαθώλ θαη θάζε άιιεο έθηαθηεο εηζθνξάο κε απόθαζε ηνπ πνπ ιακβάλεηαη κε
πιεηνςεθία ησλ 2/3 ησλ κειώλ ηνπ. Με απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
αλάινγα κε ηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ σκαηείνπ θαη κε
πιεηνςεθία ησλ 2/3 ησλ κειώλ δύλαηαη λα απμεζεί ην δηθαίσκα εγγξαθήο ή θαη ε
ζπλδξνκή.
2. Σα κέιε νθείινπλ λα ζπκβάιινπλ ελεξγά ζηελ πινπνίεζε ησλ ζθνπώλ ηνπ
ζσκαηείνπ πξνζθέξνληαο θάζε δπλαηή βνήζεηα, λα ηεξνύλ ηηο δηαηάμεηο ησλ λόκσλ
θαη ηνπ παξόληνο θαηαζηαηηθνύ θαη λα πεηζαξρνύλ θαη λα ζπκκνξθώλνληαη απόιπηα
κε ηηο απνθάζεηο ηνπ Γ. θαη ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κειώλ ηνπ σκαηείνπ.
3. Σα κέιε νθείινπλ λα πξνζέξρνληαη ζηηο Γεληθέο πλειεύζεηο, ηαθηηθέο θαη
έθηαθηεο. Η νθεηιή ζπλδξνκώλ αλαζηέιιεη ηε ζπκκεηνρή ζηηο ζπλειεύζεηο θαη ηηο
ςεθνθνξίεο θαζώο θαη ην δηθαίσκα εθινγήο.
4.Σακεηαθώο ηαθηνπνηεκέλα ζεσξνύληαη ηα κέιε πνπ έρνπλ θαηαβάιιεη ηελ εηήζηα
ζπλδξνκή ηνπο θαη όπνηα άιιε έθηαθηε εηζθνξά απνθαζίζηεθε από ην Γηνηθεηηθό
πκβνύιην.
5.Σα ζσλδεδεκέλα κέιε θαηαβάιιοσλ ηο ½ ηοσ ορηδοκέλοσ ως δηθαηώκαηος
εγγραθής θαη ηες εηήζηας ζσλδροκής. Σα αρωγά θαη ηα επίηηκα κέιε
απαιιάζζοληαη ηες θαηαβοιής ηοσ δηθαηώκαηος εγγραθής θαη ηες εηήζηας
ζσλδροκής.
Άρζρο 7ο
1.Η ηδηόηεηα θάπνηνπ σο κέινο ράλεηαη
α) Λόγσ ζαλάηνπ,
β) Λόγσ έγγξαθεο παξαηηήζεσο. Κάζε κέινο δηθαηνύηαη λα παξαηηεζεί νπνηεδήπνηε
από κέινο ηνπ ζσκαηείνπ κε έγγξαθε δήισζή ηνπ πξνο ην Γ.. ηελ πεξίπησζε απηή

πξέπεη λα εθπιεξώζεη όιεο ηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο ηνπ κέρξη εθείλε ηελ ζηηγκή.
Ο παξαηηνύκελνο δελ έρεη θαλέλα δηθαίσκα ζηελ πεξηνπζία ηνπ ζσκαηείνπ.
γ) Λόγσ θαζπζηέξεζεο θαηαβνιήο γηα έλα έηνο ηεο ζπλδξνκήο ηνπ αθνύ
εηδνπνηήζεθαλ πξηλ έλα κήλα γηα απηό,
δ) Με απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ πιιόγνπ ιόγσ παξαπηώκαηνο θαη
θπξίσο γηα ζπκπεξηθνξά, πνπ αληηβαίλεη ζηνπο ζθνπνύο ηνπ πιιόγνπ ή ζην
θαηαζηαηηθό ηνπ θαη ησλ απνθάζεσλ ηεο Γ..,
ε) Λόγσ πηώρεπζεο,
2. Μέινο πνπ δηεγξάθε ιόγσ θαζπζηέξεζεο θαηαβνιήο ηεο ζπλδξνκήο, κπνξεί
αθώιπηα λα επαλεγγξαθεί, θαηαβάιινληαο ηηο θαζπζηεξνύκελεο ζπλδξνκέο.
3. Σν κέινο, πνπ ηηκσξήζεθε κε δηαγξαθή, κπνξεί λα πξνζθύγεη ζηελ Γεληθή
πλέιεπζε εληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ζ΄απηό ηεο απνθάζεσο
δηαγξαθήο Αλ γίλεη πξνζθπγή ε απόθαζε ηεο δηαγξαθήο δελ εθηειείηαη κέρξη
απνθάζεσο ηεο Γεληθήο πλειεύζεσο.
4.Γηα ηηο πεξηπηώζεηο ηνπ παξόληνο άξζξνπ ππό ζηνηρεία γ, δ, ε ην Γηνηθεηηθό
πκβνύιην απνθαζίδεη κε πιεηνςεθία ησλ 2/3 ησλ κειώλ ηνπ.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΠΟΡΟΙ
Άρζρο 8ο
Πόξνη ηνπ πιιόγνπ ζεσξνύληαη
α)Σν δηθαίσκα εγγξαθήο θάζε κέινπο
β) Οη εηήζηεο ζπλδξνκέο ησλ κειώλ
γ) Οη δσξεέο, θιεξνδνζίεο, θιεξνδνηήκαηα, ρνξεγίεο, νη παξνρέο κειώλ ή ηξίησλ θαη
σο θαη πάζα άιιε νηθνλνκηθή ελίζρπζε πξνο ην σκαηείν, πνπ γίλνληαη απνδεθηέο
από ην Γ...
δ) Οη έθηαθηεο εηζθνξέο ησλ κειώλ, πνπ επηβάιινληαη θάζε θνξά κε απόθαζε ηνπ
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ ζσκαηείνπ γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαη πξαγκάησζε ησλ
ζθνπώλ ηνπ πιιόγνπ.
ε) Κάζε πξόζνδνο από λόκηκε αηηία. (έζνδα από εθδειώζεηο ή εξάλνπο, εληζρύζεηο
Κξαηηθέο , ηνπ Γήκνπ θιπ).

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ
Άρζρο 9ο
1. Σν ζσκαηείν δηνηθείηαη από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην .Σν Γηνηθεηηθό
πκβνύιην ηνπ σκαηείνπ είλαη ελδεθακειέο θαη απνηειείηαη από 10 κέιε
εθιεγόκελα από ηα νηθνλνκηθά ηαθηνπνηεκέλα ηαθηηθά κέιε ηνπ ζσκαηείνπ θαη 1
κέινο εθιεγόκελν από ηα νηθνλνκηθά ηαθηνπνηεκέλα ζπλδεδεκέλα κέιε ηνπ
ζσκαηείνπ. Δθιέγεηαη γηα ηξηεηή ζεηεία πνπ αξρίδεη από ηελ αλαθνίλσζε εθ κέξνπο
ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ αξραηξεζηώλ θαη ιήγεη κε ηελ
εθινγή ηνπ λένπ Γ.. από ηελ ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε . Η ςεθνθνξία εθινγήο
είλαη κπζηηθή θαη γίλεηαη θαηά ηελ ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε, ε νπνία ζπγθαιείηαη
θαηά ην κήλα Φεβξνπάξην θάζε έηνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ παξέιζεη ηξηεηία από ηελ
έλαξμε ηεο ζεηείαο ηνπ Γ. θαη δελ έρεη ζπγθιεζεί ε Γεληθή πλέιεπζε γηα ηελ
εθινγή λένπ Γ., ε ζεηεία απηνύ κπνξεί λα παξαηαζεί κέρξη ηελ ζύγθιεζε απηήο θαη
πάλησο γηα ρξνληθό δηάζηεκα πνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ηνπο ηξείο (3) κήλεο.
2.Γελ είλαη δπλαηόλ λα εθιεγνύλ ίδηα πξόζσπα ζαλ κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ, ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο.
3. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο δελ
έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ απηά ηα ίδηα. Σα κέιε ησλ νξγάλσλ
ηεο Γηνίθεζεο δελ επζύλνληαη έλαληη ηξίησλ γηα απνθάζεηο πνπ ειήθζεζαλ θαη απηά
δελ ήηαλ παξόληα ή δηαθώλεζαλ .
4. Σν Γ. θαηαξηίδεη θαλνληζκό εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο, ν νπνίνο εγθξίλεηαη
από ηε Γεληθή πλέιεπζε κε πιεηνςεθία ησλ 50% ζύλ (1) ελόο ησλ ςεθηζάλησλ
κειώλ. Δπίζεο κπνξεί λα ζπγθξνηεί δηάθνξεο επηηξνπέο εξγαζίαο , πνπ ζα
ιεηηνπξγνύλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνύ θαη ζα έρνπλ σο ζθνπό ην
ζπληνληζκό ησλ κειώλ ηνπ.
Άρζρο 10ο
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ζπλέξρεηαη κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο από ηηο
αξραηξεζίεο κε επηκέιεηα ηνπ ζπκβνύινπ πνπ πιεηνςήθεζε θαη αλαιακβάλεη ηελ
ππεύζπλε δηνίθεζε ηνπ σκαηείνπ, αθνύ παξαιάβεη από ην πξνθάηνρό ηνπ

Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηελ πεξηνπζία ηνπ ζσκαηείνπ, ηε ζθξαγίδα, ηα αξρεία, ηα
ππόινηπα βηβιία θαη έγγξαθα. Καηά ηελ πξώηε απηή ζπλεδξίαζε εθιέγνληαη κεηαμύ
ηνπο ν Πξόεδξνο, ν Αληηπξόεδξνο, ν Γεληθόο Γξακκαηέαο θαη ν Σακίαο ηνπ
σκαηείνπ .

΄Αρζρο 11ο
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην δηαρεηξίδεηαη ηελ πεξηνπζία ηνπ πιιόγνπ, εθηειεί ηηο
απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ζπληάζζεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό εζόδσλ θαη
εμόδσλ ηνλ νπνίν ππνβάιιεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε σο θαη ηνλ απνινγηζκό ηεο
ρξνληάο πνπ πέξαζε θαη γεληθά έρεη ηελ αξκνδηόηεηα γηα θάζε ζέκα εθηόο απν εθείλα
πνπ ξεηά έρνπλ αλαηεζεί ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κειώλ.
΄Αρζρο 12ο
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ζπλέξρεηαη ηαθηηθά κία θνξά ην κήλα κεηά από πξόζθιεζε
ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ή θσιπόκελνπ ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Αληηπξνέδξνπ κε εηδνπνίεζε
όισλ ησλ κειώλ ηνπ ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) κέξεο λσξίηεξα, έθηαθηα δε όηαλ ν
Πξόεδξνο ζεσξήζεη όηη ζπληξέρεη ζνβαξόο ιόγνο ή δεηεζεί ηνύην από επηά κέιε ηνπ
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. Η ζύγθιεζε είλαη ππνρξεσηηθή κέζα ζε 10 εκέξεο. Αλ ν
Πξόεδξνο δελ θαιέζεη ην Γ.. κέζα ζηελ πξνζεζκία απηή, κπνξνύλ λα ην θαιέζνπλ ν
αληηπξόεδξνο ή νη ζύκβνπινη πνπ δήηεζαλ ηελ ζύγθιεζή ηνπ.
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην βξίζθεηαη ζε απαξηία εθ΄ όζνλ παξίζηαληαη 7 ηνπιάρηζηνλ
κέιε ηνπ. Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε απόιπηε πιεηνςεθία ησλ κειώλ πνπ
κεηέρνπλ. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππεξηζρύεη ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ. Σν κέινο πνπ
απνπζηάδεη αδηθαηνιόγεηα ζε ηξεηο (3) ζπλερείο ζπλεδξηάζεηο θεξύζζεηαη έθπησην.
΄Αρζρο 13ο
ε πεξίπησζε κεηώζεσο ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα νπνηνδήπνηε
ιόγν, ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ζπκπιεξώλεηαη από ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε θαηά
ηε ζεηξά ηεο εθινγήο ηνπο, ρσξίο όκσο απηά λα ππεξβνύλ ηνλ αξηζκό ησλ ηαθηηθώλ.
Αλ ν θαηάινγνο εμαληιεζεί ή δελ είλαη δπλαηή ε ζπκπιήξσζε απαξηίαο ηνπ Γ..
ρσξίο ν αξηζκόο ησλ αλαπιεξσκαηηθώλ λα ππεξβεί ησλ ηαθηηθώλ, ζπλέξρεηαη ε

Γεληθή πλέιεπζε κέζα ζε ηξηάληα εκέξεο κε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. ή
ηνπ αλαπιεξσηνύ ηνπ κε ζέκα ηελ εθινγή Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.

΄Αρζρο 14ο
ΔΤΘΤΝΗ ΜΔΛΩΝ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
Ο Πξόεδξνο ηνπ σκαηείνπ εθπξνζσπεί ην σκαηείν απέλαληη ζε θάζε δηθαζηηθή ή
άιιε αξρή θαη απέλαληη ζε θάζε θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν. πγθαιεί θαη δηεπζύλεη
ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.., ππνγξάθεη καδί κε ην Γξακκαηέα όια ηα έγγξαθα ηνπ
σκαηείνπ θαη ηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ θαη καδί κε ηνλ Σακία όια ηα
ρξεκαηηθά εληάικαηα πιεξσκήο. Φξνληίδεη γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ πιιόγνπ,
ζπληνλίδεη ηηο ελέξγεηεο θιπ , επηκειείηαη ηεο εθαξκνγήο ηνπ παξόληνο θαηαζηαηηθνύ
θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ σκαηείνπ. Σνλ Πξόεδξν ζε πεξίπησζε
απνπζίαο ή θσιύκαηόο ηεο αλαπιεξώλεη ν Αληηπξόεδξνο. Σνλ Αληηπξόεδξν
θσιπόκελν αλαπιεξώλεη κέινο πνπ νξίδεηαη από ην Γ.. Η δηθαζηηθή εθπξνζώπεζε
ηνπ ζσκαηείνπ είλαη δπλαηόλ κε πξαθηηθό ηνπ Γ.. λα αλαηεζεί θαη ζε άιιν κέινο
ηνπ.

΄Αρζρο 15ο
Ο Γξακκαηέαο ηεξεί ηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ, ζπλππνγξάθεη πάληα απηά κεηά
ηνπ Πξνέδξνπ σο ζπλππεύζπλνο, θπιάεη ηα αξρεία, ηελ ζθξαγίδα ηνπ σκαηείνπ,
επηκειείηαη ησλ δεκνζηεύζεσλ ηνπ ζσκαηείνπ, δηεμάγεη ηελ αιιεινγξαθία, ηεξεί ην
κεηξών ησλ κειώλ θαη ην πξσηόθνιιν αιιεινγξαθίαο θαη είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ
έγθαηξε εηδνπνίεζε ησλ κειώλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.. θαη ηεο Γ... Σνλ
Γξακκαηέα ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιύκαηόο ηεο αλαπιεξώλεη έλα απιό κέινο
ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, νξηδόκελν κε ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Πξνέδξνπ.
΄Αρζρο 16ο
Ο Σακίαο ππνρξενύηαη ζηελ θύιαμε ρξεκάησλ θαη ηελ ηήξεζε όισλ ησλ
απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ Σακεηαθή ππεξεζία. Με ζεώξεζε θαη κνλνγξαθή

από ηνλ Πξόεδξν, ελεξγεί όιεο ηηο εηζπξάμεηο θαη εθδίδεη δηπιόηππεο απνδείμεηο.
Κάζε πιεξσκή γίλεηαη απ΄ απηόλ κε ρξεκαηηθό έληαικα ππνγεγξακκέλν από ηνλ
Πξόεδξν θαη θάζε αλάιεςε από ηηο θαηαζέζεηο ηνπ πιιόγνπ κόλν θαηόπηλ εηδηθήο
πξνο ηνύην εληνιήο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. Κάζε δαπάλε γίλεηαη κεηά από απόθαζε
ηνπ Γ.. ζηα πιαίζηα ηνπ εγθεθξηκέλνπ από ην Γ.. πξνϋπνινγηζκνύ δαπαλώλ θαη
βάζεη λνκίκσλ παξαζηαηηθώλ. Ο ηακίαο επζύλεηαη πξνζσπηθά γηα θάζε δαπάλε ζηελ
νπνία πξνέβε ρσξίο λόκηκα παξαζηαηηθά ηνπ δηθαηνύρνπ θαη θξνληίδεη γηα ηελ
έγθαηξε είζπξαμε θάζε νθεηιήο πξνο ην σκαηείν θαη ηελ εκπξόζεζκε εθπιήξσζε
ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ σκαηείνπ.
Σεξεί ηα βηβιία θαη ζπληάζζεη ηνλ απνινγηζκό θαη ηνλ ηζνινγηζκό ζην ηέινο θάζε
έηνπο θαη ηνπο ππνβάιιεη ζην Γ. θαη γηα έγθξηζε ζηελ Γ. ηνπ σκαηείνπ. Δίλαη
ππεύζπλνο γηα ηελ θαιή θαη ηαθηηθή δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ σκαηείνπ.
Τπνβάιιεη όπνηε ηνπ δεηεζεί, ζπλνπηηθή θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεσο ηνπ
Σακείνπ ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην. Δίλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέηεη ζε Σξάπεδα
ζην όλνκα ηνπ σκαηείνπ όια ηα ρξήκαηα ηνπ ζσκαηείνπ όηαλ απηά ππεξβαίλνπλ ην
πνζό ησλ 1.000 επξώ.
ε πεξίπησζε θσιύκαηνο ή νπνηαζδήπνηε απνπζίαο ηνπ Σακία ην Γηνηθεηηθό
πκβνύιην νξίδεη κε απόθαζή ηνπ πξνζσξηλό ή νξηζηηθό αληηθαηαζηάηε ηνπ έλα από
ηα κέιε ηνπ.
΄Αρζρο 17ο
ε θάζε Γεληθή πλέιεπζε πνπ δηεμάγνληαη αξραηξεζίεο γηα ηελ εθινγή νξγάλσλ
δηνίθεζεο, εθιέγεηαη από ηα ηαθηηθά νηθνλνκηθά ηαθηνπνηεκέλα κέιε θαη ηξηκειήο
Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή. Η ηδηόηεηα ηνπ κέινπο ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο είλαη
αζπκβίβαζηε κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.
Ωο έξγν ηεο έρεη ηνλ έιεγρν ηνπ ηακείνπ θαη ησλ βηβιίσλ ηνπ σκαηείνπ θαη γεληθά
ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε, ζρεηηθά κε ηα πξαγκαηνπνηεζέληα έζνδα θαη ηηο πεγέο
ηνπο, σο θαη ηηο πξαγκαηνπνηεζείζεο δαπάλεο. Απηή ππνβάιιεη έθζεζε ζηελ Γεληθή
πλέιεπζε κε ηηο παξαηεξήζεηο ηεο, σο θαη εηζήγεζε γηα ηελ απαιιαγή ή όρη ηνπ
Γ.. από θάζε επζύλε.
Η δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηε Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο αθνινπζεί πάληνηε ηελ ζεηεία
ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ
Άρζρο 18ο
Μέιε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ σκαηείνπ είλαη ηα ηαθηηθά κέιε ηνπ
Κπξίαξρν θαη αλώηαην όξγαλν ηνπ σκαηείν είλαη ε Γεληθή πλέιεπζε, ε νπνία έρεη
θαη ηελ ηειηθή απόθαζε γηα θάζε δήηεκα ηνπ σκαηείνπ θαη εηδηθόηεξα
1) Δθιέγεη ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην, ηελ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή θαη ηελ Δθνξεπηηθή
Δπηηξνπή
2) Διέγρεη απηά ηα όξγαλα θαη νπνηεδήπνηε απαιιάζζεη απηά ή ηα κέιε ηνπο από ηα
θαζήθνληά ηνπο θαη από θάζε επζύλε .
3) Δγθξίλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό θαη

ηνλ απνινγηζκό, ηνλ ηζνινγηζκό εζόδσλ -

εμόδσλ θαη ηελ έθζεζε εξγαζηώλ ηεο ειεγθηηθήο επηηξνπήο.
4) Απνθαζίδεη ζε θάζε πεξίπησζε πξνζθπγήο γηα ηελ ηειηθή δηαγξαθή ή όρη ησλ
κειώλ θαη επηθπξώλεη ηα επίηηκα κέιε.
5) Σξνπνπνηεί ην θαηαζηαηηθό θαη απνθαζίδεη γηα ηε δηάιπζε ηνπ πιιόγνπ.
6) Απνθαζίδεη γηα ηελ κεηαβνιή ηνπ ζθνπνύ ηνπ πιιόγνπ.
Απνθαζίδεη γηα θάζε ζέκα πνπ δελ ππάγεηαη ζύκθσλα κε ην λόκν ή ην θαηαζηαηηθό
ζηελ αξκνδηόηεηα άιινπ νξγάλνπ.

΄Αρζρο 19ο
1.Η Γεληθή πλέιεπζε ζπλέξρεηαη ηαθηηθά κία θνξά ην ρξόλν ζηελ έδξα ηνπ
ζσκαηείνπ ή θαη ζε όπνην ηόπν νξίζεη κε απόθαζε ηνπ ην Γ.. θαη κέζα ζην κήλα
Φεβξνπάξην

θαη έθηαθηα κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ή όηαλ ην

δεηήζεη ην έλα ηέηαξην (1/4 ) ησλ κειώλ πνπ είλαη εληάμεη ηακεηαθά, κε αίηεζε ζηελ
νπνία αλαθέξνληαη θαη ηα ζέκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνύλ. Η Γεληθή πλέιεπζε
ζπγθαιείηαη από ηελ Πξόεδξν θαη ηνλ Γξακκαηέα κε έγγξαθε πξόζθιεζε ησλ
κειώλ, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ε εκέξα, ε ώξα θαη ν ηόπνο θαη ηα ζέκαηα ηεο
εκεξεζίαο δηαηάμεσο. Η πξόζθιεζε ζηέιλεηαη κε ην ηαρπδξνκείν ζηα κέιε πξηλ δέθα
(10) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο, ζηε δηεύζπλζε πνπ έρνπλ δειώζεη. Δπίζεο γίλεηαη
ηνηρνθόιιεζε ζηα γξαθεία ηνπ σκαηείνπ.

2.Σν Γ... ππνρξενύηαη όηαλ ππνβιεζεί ε παξαπάλσ αίηεζε λα ζπγθαιέζεη Γεληθή
πλέιεπζε κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο κε ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο κόλν όζα
αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζε.
΄Αρζρο 20ο
Η Γεληθή πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία, όηαλ παξίζηαηαη ην ήκηζπ πιένλ ελόο ησλ
εληάμεη

ηακεηαθά

κειώλ.

ε

πεξίπησζε

πνπ

καηαησζεί

ε

ζπλεδξίαζε

επαλαιακβάλεηαη ηελ ίδηα εκέξα θαη ώξα ηεο επνκέλεο εβδνκάδαο, θαηά ηελ νπνία
ππάξρεη απαξηία όζα κέιε θαη αλ παξαβξίζθνληαη. Η εθπιήξσζε ησλ νηθνλνκηθώλ
ππνρξεώζεσλ είλαη δπλαηόλ λα γίλεη θαη ηελ εκέξα ησλ γεληθώλ ζπλειεύζεσλ θαη
αξραηξεζηώλ. Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο παίξλνληαη κε ηελ απόιπηε
πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ κειώλ εθηόο αλ νξίδεη δηαθνξεηηθά ν λόκνο ή ην
θαηαζηαηηθό. Η Γεληθή πλέιεπζε εθιέγεη Πξόεδξν ηεο πλέιεπζεο θαη Γξακκαηέα
θαη κπαίλεη ζηε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο.
΄Αρζρο 21ο
Κάζε ηξία ρξόληα ζηελ ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε δηελεξγνύληαη αξραηξεζίεο γηα ηελ
αλάδεημε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο.

Πξηλ

αξρίζνπλ νη αξραηξεζίεο εθιέγεηαη ηξηκειήο εθνξεπηηθή επηηξνπή πνπ αλαιακβάλεη
ην έξγν απηό.
Η Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή αλαθεξύζζεη ηνπ ππνςήθηνπο μερσξηζηά γηα θάζε όξγαλν
ηνπ σκαηείνπ, πξνρσξεί ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ εθινγώλ, επηκειείηαη θαη επζύλεηαη
γηα ηελ αδηάβιεηε θαη αζθαιή δηεμαγσγή ηνπο θαη απνθαίλεηαη επη ησλ ελζηάζεσλ.
Δηδηθά γηα ηελ εθινγή ησλ κειώλ ηνπ Γ. νη ππνςεθηόηεηεο ππνβάιινληαη δέθα (10)
ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηελ εκέξα ηεο ςεθνθνξίαο κε έγγξαθε αίηεζε πξνο ην
Γ.. Η ςεθνθνξία είλαη κπζηηθή θαη γίλεηαη κε δύν εληαία ςεθνδέιηηα ρσξηζηά,
όισλ ησλ ππνςεθίσλ ησλ ηαθηηθώλ θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κειώλ αληίζηνηρα πνπ
παξνπζηάδνληαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε. Σν ςεθνδέιηην ησλ ηαθηηθώλ κειώλ αθνξά
ζηελ εθινγή ησλ δέθα κειώλ ηνπ Γ. θαη ην ςεθνδέιηην ησλ ζπλδεδεκέλσλ κειώλ
ζηελ εθινγή ελόο κέινπο ηνπ Γ..Σα ηαθηηθά θαη ηα ζπλδεδεκέλα κέιε ηνπ
ζσκαηείνπ αληίζηνηρα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ Γεληθή πλέιεπζε πνπ εθιέγεη Γ.
πξέπεη λα βάιινπλ ζηα ςεθνδέιηηά ηνπο ηόζνπο ζηαπξνύο όζνο θαη ν αξηζκόο ησλ
κειώλ ηνπ Γ. πνπ αλαινγεί ζηελ θαηεγνξία ηνπο αληίζηνηρα. Οη κε εθιεγέληεο
επηιαρόληεο ππνςήθηνη θάζε θαηεγνξίαο κειώλ ζα θαηαηαγνύλ κε ζεηξά επηηπρίαο

θαη ζα είλαη ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηνπ Γ.. Γηθαίσκα ςήθνπ έρνπλ όια ηα
ηαθηηθά θαη ζπλδεδεκέλα κέιε ηνπ πιιόγνπ, εθόζνλ έρνπλ εθπιεξώζεη ηηο
ηακεηαθέο ππνρξεώζεηο ηνπο.
Σα ςεθνδέιηηα ξίρλνληαη ζηελ θάιπε κέζα ζε θάθειν ζθξαγηζκέλν από ηελ
εθνξεπηηθή επηηξνπή. Η Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή θξίλεη γηα ην έγθπξν ησλ
ςεθνδειηίσλ θαη βγάδεη ην απνηέιεζκα. Καηαξηίδεη πξαθηηθά εθινγήο θαη
αλαθεξύζζεη ηνπο επηηπρόληεο θαζώο θαη ηνπο επηιαρόληεο.
Οη πξώηνη έμη ζε ζηαπξνύο κε εθιεγέληεο ππνςήθηνη αλαθεξύζζνληαη
αλαπιεξσκαηηθά κέιε. Δάλ δελ ππάξρνπλ ή δελ επαξθνύλ ε Γεληθή πλέιεπζε
εθιέγεη βάζεη ππνςεθηνηήησλ πνπ ππνβάιινληαη ζε απηήλ θαηά ηε ζηηγκή εθείλε έμη
ή όζα ιείπνπλ αλαπιεξσκαηηθά κέιε. Η ζεηεία απηώλ ησλ κειώλ δηαξθεί κέρξη ηελ
εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία έιεγε ε ζεηεία εθείλσλ πνπ αληηθαηέζηεζαλ. ε
πεξίπησζε ηζνςεθίαο γίλεηαη θιήξσζε κεηαμύ ησλ ηζνςεθηζάλησλ.

Άρζρο 22ο
Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνύ, γηα ηε δηάιπζε ηνπ
σκαηείνπ, γηα ηελ αλάθιεζε ηνπ Γ.. θαη ηεο ειεγθηηθήο επηηξνπήο ρξεηάδεηαη
απόθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο κε απαξηία ηνπ ελόο δεπηέξνπ ( ½ )ησλ κειώλ πνπ
είλαη εληάμεη ηακεηαθά θαη κε πιεηνςεθία ησλ ηξηώλ ηεηάξησλ ( ¾) ησλ παξόλησλ
κειώλ επηθπιαζζνκέλεο ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ ΑΚ.

΄Αρζρο 23ο
Σν σκαηείν ζεσξείηαη δηαιπκέλν αλ ηα ηαθηηθά κέιε ηνπ γίλνπλ ιηγόηεξα από
είθνζη (20). Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ σκαηείνπ ζε πεξίπησζε δηάιπζεο
πεξηέξρνληαη ζην «ΠΑΙΓΙΚΟ ΥΩΡΙΟ Ο» ζηε Βάξε Αηηηθήο.

΄Αρζρο 24ο
Σν σκαηείν έρεη δηθή ηνπ ζηξνγγπιή ζθξαγίδα, θέξεη γύξσ-γύξσ ηηο ιέμεηο
“ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΠΩΛΗΔΩΝ ΔΛΛΑΓΟ .»θαη εληόο ηνπ θύθινπ ηα αξρηθά Ι.Π.Δ

΄Αρζρο 25ο
Κάζε ζέκα πνπ δελ πξνβιέπεηαη από ην παξόλ θαηαζηαηηθό ξπζκίδεηαη ζύκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηεο Ννκνζεζίαο πεξί ζσκαηείσλ θαη ηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο.
Σν θαηαζηαηηθό απνηειείηαη από 25 άξζξα, δηαβάζηεθε, ζπδεηήζεθε θαη εγθξίζεθε
θαη΄άξζξν θαη ζην ζύλνιό ηνπ από ηελ Ιδξπηηθή πλέιεπζε θαη ςεθίζηεθε από όια
ηα ηδξπηηθά κέιε ηνπ θαη ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο.
Αζήλα
ΣΑ ΙΓΡΤΣΙΚΑ ΜΔΛΗ

