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ΤΛΛΟΓΟ ΒΙΟΚΑΛΛΙΔΡΓΗΣΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΑΣΣΙΚΗ  
 

 

Καηαζηαηηθφ κε ελζσκαησκέλεο ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ απνθάζηζε ε Γεληθή Σπλέιεπζε ηεο 

19.05.2009:  

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 – ΔΠΩΝΤΜΙΑ 

Ηδξχεηαη ζσκαηείν κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα κε ηελ επσλπκία «ύλλογορ 

Βιοκαλλιεπγηηών Αγοπών Αηηικήρ». 

 

ΑΡΘΡΟ 2 - ΔΓΡΑ 

Ωο έδξα ηνπ Σπιιφγνπ νξίδεηαη ε Αζήλα θαη ηα γξαθεία απηνχ ζηε δηεχζπλζε ακελλαπίδη 3, 

Αθήνα. 

Ο Σχιινγνο κπνξεί λα ηδξχεη γξαθεία ηνπ θαη ζε άιια κέξε ηεο ρψξαο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 – ΦΡΑΓΙΓΑ 

Ζ ζθξαγίδα ηνπ Σπιιφγνπ είλαη θπθιηθή θαη επ’ απηήο ζα αλαγξάθεηαη πεξηκεηξηθά ε επσλπκία 

ηνπ Σπιιφγνπ θαη ην έηνο ίδξπζεο απηνχ, ζην θέληξν δε ζα εηθνλίδνληαη δχν ζηάρπα θαη κία 

παζραιίηζα. 
 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 – ΚΟΠΟ / ΜΔΑ 

Σθνπφο ηνπ Σπιιφγνπ είλαη ε δηεθδίθεζε θαη ε πξνψζεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

βηνθαιιηεξγεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο Αγοπέρ Βιοκαλλιεπγηηών. 

Πξνο ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηνπ ν Σχιινγνο κπνξεί: 

1. Να δηνξγαλψλεη παδάξηα-ιατθέο αγνξέο γηα ηε δηάζεζε ησλ πξντφλησλ ησλ κειψλ ηνπ. 

2. Να δηνξγαλψλεη ζπδεηήζεηο, ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα θαη άιινπ είδνπο εθδειψζεηο. 

3. Να ζπκκεηέρεη ζε ηδησηηθνχο θαη δεκνζίνπο κε θεξδνζθνπηθνχο θνξείο πνπ εδξεχνπλ ζηελ 

Διιάδα ή ην εμσηεξηθφ θαη επηδηψθνπλ ζπλαθείο ζθνπνχο. 

4. Να ζπλεξγάδεηαη ή δξα απφ θνηλνχ πξνο ην ζθνπφ ηεο αλάπηπμεο ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο – 

θηελνηξνθίαο κε κε θεξδνζθνπηθνχο θνξείο πνπ εδξεχνπλ ζηελ Διιάδα ή ην εμσηεξηθφ θαη 

επηδηψθνπλ ζπλαθείο ζθνπνχο. 

5. Να πξνβαίλεη ζε θάζε πξφζθνξε λφκηκε ελέξγεηα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 – ΓΙΑΡΚΔΙΑ 

Ζ δηάξθεηα ηνπ Σπιιφγνπ είλαη αφξηζηε. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 – ΔΟΓΑ 

Τα έζνδα ηνπ Σπιιφγνπ πξνέξρνληαη απφ : 

1. Δηζθνξέο ή δσξεέο ησλ κειψλ ηνπ Σπιιφγνπ ή ππνζηεξηθηψλ θαη θίισλ ηνπ.  

2. Δπηρνξεγήζεηο θαη δσξεέο ηνπ Γεκνζίνπ, Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ ή Ηδησηηθνχ 

Γηθαίνπ. 

3. Δπηρνξεγήζεηο απφ Γηεζλείο Οξγαληζκνχο, Δ.Δ. θιπ. 
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4. Έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ εθδειψζεηο ηνπ Σπιιφγνπ θαη απφ θάζε λφκηκε αηηία ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε ηεο έγθξηζήο ηνπο απφ ηελ Γεληθή Σπλέιεπζε. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7– ΜΔΛΗ 

Μέιε ηνπ Σπιιφγνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ φζνη βηνθαιιηεξγεηέο είλαη θαηά θχξην επάγγεικα 

αγξφηεο, πην ζπγθεθξηκέλα παξάγνπλ πξντφληα πξνο πψιεζε θαη έρνπλ ππνγξάςεη ζχκβαζε κε 

εγθεθξηκέλν απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο Οξγαληζκφ Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο Βηνινγηθψλ 

Πξντφλησλ.  

Ζ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο είλαη πξνζσπνπαγήο θαη απνθηάηαη απφ ηελ εκέξα ηεο εγγξαθήο ζηα 

Μεηξψα ηνπ Σπιιφγνπ. 

Γηα ηελ απνδνρή ή απφξξηςε ηεο αίηεζεο εγγξαθήο λένπ κέινπο απνθαζίδεη ην Γηνηθεηηθφ 

Σπκβνχιην, ε απφθαζε φκσο απηή ηειεί ππφ ηελ αίξεζε ηεο έγθξηζεο ηεο πξψηεο Γεληθήο 

Σπλέιεπζεο. Οπνηνδήπνηε κέινο ηνπ Σπιιφγνπ κπνξεί λα ππνβάιεη έλζηαζε θαηά ηεο εγγξαθήο 

λένπ κέινπο, ε νπνία ζπδεηείηαη θαηά ηελ πξψηε Γ.Σ. 

Τα ππνςήθηα κέιε νθείινπλ επί πνηλή απνξξίςεσο ηεο αηηήζεσο εγγξαθήο ηνπο λα 

πξνζθνκίδνπλ απνδεηθηηθφ ππάξμεσο ζχκβαζεο κε ηνπο αλσηέξσ αλαθεξφκελνπο Οξγαληζκνχο 

Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο Βηνινγηθψλ Πξντφλησλ, θαζψο θαη επίζεκν έγγξαθν απφ ην νπνίν 

λα πξνθχπηεη ε ηδηφηεηά ηνπο σο αγξνηψλ θαηά θχξην επάγγεικα, ελδεηθηηθά αλαθεξνκέλνπ ηνπ 

αληηγξάθνπ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο απφ ηνλ νηθείν αζθαιηζηηθφ θνξέα (Ο.Γ.Α.), ή 

ζρεηηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ εθδνζέληνο απφ ηε Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, ή αληηγξάθνπ 

θνξνινγηθήο δήισζεο και να εθαπμόζοςν ηον εκάζηοηε ιζσύονηα Κανονιζμό Λειηοςπγίαρ.  

Τελ ππνρξέσζε απηή έρνπλ θαη ηα παιαηά κέιε πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ ηαθηηθή 

Γ.Σ. θαη ζε θάζε πεξίπησζε νπνηεδήπνηε απηφ δεηεζεί απφ ην Γ.Σ. ηνπ Σπιιφγνπ επί πνηλή 

απηφκαηεο απψιεηαο ηεο ηδηφηεηαο ηνπ κέινπο ηνπ Σπιιφγνπ. 

Τα κέιε ηνπ Σπιιφγνπ δηθαηνχληαη λα κεηέρνπλ ηζφηηκα ζηηο Γεληθέο Σπλειεχζεηο ππφ ηελ 

αλσηέξσ πξνυπφζεζε θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο 

ππνρξεψζεηο πξνο ην Σχιινγν, λα εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο κε ςήθν, λα εθιέγνπλ ηα αηξεηά 

κέιε ηνπ Σπιιφγνπ, λα εθιέγνληαη κεηαμχ ησλ αηξεηψλ κειψλ ηνπ Σπιιφγνπ, λα απνιαχνπλ ηα 

σθειήκαηα θαη θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο κειψλ ηνπ Σπιιφγνπ, λα 

απνρσξνχλ απφ ηνλ Σχιινγν ειεχζεξα. 

Τα κέιε ηνπ Σπιιφγνπ νθείινπλ λα ζπληεινχλ ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηνπ Σπιιφγνπ, λα 

παξίζηαληαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Σπιιφγνπ, λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο ελέξγεηεο ηνπ Σπιιφγνπ, λα 

θαηαβάινπλ ηελ εηήζηα ρξεκαηηθή ηνπο ζπλδξνκή θαη ηπρφλ έθηαθηεο ζπλδξνκέο πξνο ηνλ 

Σχιινγν, λα επηδεηθλχνπλ κεηαμχ ηνπο ζπλαδειθηθή ζπκπεξηθνξά θαη αιιειεγγχε, λα 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηε λνκνζεζία πνπ αθνξά ηα ζσκαηεία, ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 

Καηαζηαηηθνχ, ηηο αξρέο ηνπ Σπιιφγνπ, ηηο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη ηεο 

Γεληθήο Σπλέιεπζεο ηνπ Σπιιφγνπ. 

Τν χςνο ηεο εηήζηαο εηζθνξάο πνπ ππνρξενχληαη λα θαηαβάιινπλ ηα κέιε πξνο ην Σχιινγν 

θαζνξίδεηαη ζε ηξηάληα (30) επξψ εηεζίσο. Τν πνζφ απηφ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί κε απφθαζε 

ηεο Γ.Σ. ρσξίο λα απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ. Ζ κε θαηαβνιή ηεο 

εηήζηαο εηζθνξάο απνηειεί ιφγν απνθιεηζκνχ ησλ κειψλ απφ ηελ Γ.Σ.  

Ζ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ράλεηαη ζε πεξίπησζε: 

1. απνρψξεζεο, ε νπνία πξέπεη λα γλσζηνπνηείηαη απφ ην κέινο ζην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηνπ 

Σπιιφγνπ ηξεηο ηνπιάρηζηνλ κήλεο πξηλ ηε ιήμε ηνπ ινγηζηηθνχ έηνπο θαη ηζρχεη γηα ην 

ηέινο ηνπ. 
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2. δηαγξαθήο εθφζνλ ππάξρεη ζπνπδαίνο ιφγνο, θαηφπηλ απνθάζεσο ηεο Γ.Σ. ε νπνία 

ιακβάλεηαη κε απφθαζε ησλ 2/3 ησλ παξφλησλ ζηε Γ.Σ. κειψλ θαηφπηλ ζρεηηθήο 

εηζεγήζεσο ηνπ Γ.Σ. ή νπνηνπδήπνηε άιινπ κέινπο, 

3.  απηνκάησο ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο ηεο αλσηέξσ αλαθεξφκελεο ππνρξέσζεο πξνζθφκηζεο 

απνδεηθηηθνχ ππάξμεσο ζχκβαζεο κε Οξγαληζκνχο Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο Βηνινγηθψλ 

Πξντφλησλ, θαζψο θαη ζε πεξίπησζε κε ζπκκεηνρήο ζε ιατθέο αγνξέο βηνινγηθψλ πξντφλησλ 

γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο κελφο ηνπιάρηζηνλ εηεζίσο. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 - ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ 

Ζ Γεληθή Σπλέιεπζε (Γ.Σ.) ησλ κειψλ είλαη ην αλψηαην θαη θπξίαξρν φξγαλν ηνπ Σπιιφγνπ δηα 

ηνπ νπνίνπ εθδεινχηαη ε ζέιεζε ησλ κειψλ ηνπ. 

Απαξηίδεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Γξακκαηέα πνπ εθιέγνληαη πξηλ ηελ έλαξμε ησλ 

εξγαζηψλ ηεο Σπλειεχζεσο απφ ηα παξφληα κέιε. 

Ζ Γ.Σ. ζπλεδξηάδεη ππνρξεσηηθά κία θνξά ην ρξφλν (ηαθηηθή Γ.Σ.), εθηάθησο δε νπνηεδήπνηε 

απηφ θξηζεί αλαγθαίν.  

Σπγθαιείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην, ή απφ ην 1/4 ησλ κειψλ ηνπ Σπιιφγνπ. Ζ αίηεζε 

ησλ κειψλ πεξί ζπγθιίζεσο πξέπεη λα είλαη έγγξαθε, απεπζχλεηαη ζην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην 

ηνπ Σπιιφγνπ θαη πξέπεη λα αλαθέξεη ηα ζέκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνχλ. Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην 

νθείιεη λα ζπγθαιέζεη ηε Γεληθή Σπλέιεπζε κέζα ζε 10 εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο 

κειψλ. Σε πεξίπησζε αδξάλεηαο ή αξλήζεσο ηεο ζχγθιεζεο απνθαζίδεη ην Γηθαζηήξην. 

Ζ Γ.Σ. ζπγθαιείηαη είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηελ εκέξα ζπλεδξίαζήο ηεο κε 

πξφζθιεζε ηνπ Γ.Σ. ε νπνία αλαξηάηαη ζηα γξαθεία ηνπ Σπιιφγνπ ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) 

εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα ζπλεδξίαζεο θαη απνζηέιιεηαη ζηελ ίδηα πξνζεζκία ζε φια ηα κέιε 

ηνπ Σπιιφγνπ. 

Ζ Γ.Σ. βξίζθεηαη ζε απαξηία αλ παξεπξίζθεηαη ην 1/3 ησλ νηθνλνκηθά ηαθηνπνηεκέλσλ κειψλ 

ηνπ Σπιιφγνπ, απνθαζίδεη δε εγθχξσο κε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ ή εθπξνζσπνχκελσλ 

κειψλ.  

Σε πεξίπησζε κε χπαξμεο απαξηίαο θαηά ηελ πξψηε Σπλέιεπζε, ζπλέξρεηαη επαλαιεπηηθή 

Σπλέιεπζε ηελ ίδηα κέξα θαη ψξα ηεο επφκελεο εβδνκάδαο ζηνλ ίδην ρψξν κε ίδηα ζέκαηα 

εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη βξίζθεηαη ζε απαξηία αλεμαξηήησο ηνπ αξηζκνχ ησλ παξφλησλ ή 

εθπξνζσπνχκελσλ κειψλ. 

Δμαηξεηηθά πξνθεηκέλνπ πεξί ηξνπνπνηήζεσο ηνπ Καηαζηαηηθνχ απαηηείηαη ε παξνπζία ησλ 

κηζψλ ηνπιάρηζηνλ κειψλ θαη πιεηνςεθία ησλ 3/4 ησλ παξφλησλ, ελψ πξνθεηκέλνπ πεξί 

κεηαβνιήο ηνπ ζθνπνχ ηνπ Σπιιφγνπ απαηηείηαη ε ζπλαίλεζε φισλ ησλ κειψλ απηνχ. 

Ζ Γ.Σ. απνθαζίδεη γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ην Σχιινγν. Δθδίδεη θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο, 

ηξνπνπνηεί ην Καηαζηαηηθφ, νξίδεη επηηξνπέο γηα ηελ πξνψζεζε θαη επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηνπ 

Σπιιφγνπ θαη νξίδεη ηα κέιε ησλ επηηξνπψλ ηα νπνία κπνξεί θαη λα κελ είλαη κέιε ηνπ 

Σπιιφγνπ, αιιά ιφγσ εηδηθψλ γλψζεσλ θαη επηζηεκνληθήο θαηάξηηζεο είλαη ηθαλά γηα λα 

πξνσζήζνπλ ηνπο ζθνπνχο ηνπ Σπιιφγνπ. Δγθξίλεη ηηο ζπλεξγαζίεο ηνπ Σπιιφγνπ. Απνθαζίδεη 

ηε δηαγξαθή ησλ κειψλ ηνπ Σπιιφγνπ. Δθιέγεη ηα κέιε ηνπ Γ.Σ. και ηηρ Δξελεγκηικήρ 

Δπιηποπήρ. Απνθαζίδεη ηε δηάιπζε ηνπ Σπιιφγνπ. 

Ζ ηαθηηθή Γ.Σ. είλαη ε κφλε αξκφδηα λα απνθαζίδεη ηελ έγθξηζε ηνπ απνινγηζκνχ δξάζεο ηνπ 

Γ.Σ., ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηεο έθζεζεο ηνπ Γ.Σ. και ηηρ Δξελεγκηικήρ Δπιηποπήρ 

θαη ηελ απαιιαγή ησλ κειψλ ηνπ Γ.Σ. απφ ηελ επζχλε ηνπο. 

Οη απνθάζεηο ηεο Γ.Σ. ιακβάλνληαη κε θαλεξή πιεηνςεθία, κε εμαίξεζε ηηο απνθάζεηο πνπ 

αθνξνχλ ζε αξραηξεζίεο, ζε ζέκαηα εκπηζηνζχλεο, ζε έγθξηζε ινγνδνζίαο ή ζε πξνζσπηθά 

ζέκαηα νη νπνίεο ιακβάλνληαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία, θαηαρσξνχληαη δε ζην εηδηθφ βηβιίν 

πξαθηηθψλ ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Γξακκαηέα ηεο Γ.Σ. 



 4 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9 – ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

Τν Γ.Σ. ηνπ Σπιιφγνπ απνηειείηαη απφ 7 ηακηικά και 3 αναπληπωμαηικά μέλη πνπ 

εθιέγνληαη απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ κειψλ κε διεηή θηηεία ζχκθσλα κε ηελ αθφινπζε 

δηαδηθαζία: 

Τα κέιε ηνπ Σπιιφγνπ πνπ επηζπκνχλ λα εθιεγνχλ κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ 

ππνβάιινπλ ζρεηηθή αίηεζε ζην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην κέζα ζε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ 

απηφ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο πξνο ην 

Σχιινγν. Τα νλφκαηα ησλ ππνςεθίσλ γλσζηνπνηνχληαη έγθαηξα ζηα κέιε, θαηαρσξνχληαη δε ζε 

ςεθνδέιηην κε αιθαβεηηθή ζεηξά. Τα κέιε ηνπ Σπιιφγνπ εθιέγνπλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Σπκβνπιίνπ ζεκεηψλνληαο ζηελ πιεπξά ηνπ νλφκαηνο κε ζηαπξφ ηα πξφζσπα ηεο πξνηίκεζήο 

ηνπο, επηά (7) ζπλνιηθά. Δπηηπρφληεο αλαθεξχζζνληαη απηνί πνπ κε ηε ζεηξά έρνπλ πάξεη 

πεξηζζφηεξεο ςήθνπο. Οη επηά εμ απηψλ απνηεινχλ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην θαη νη επφκελνη 

ηξεηο είλαη ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε. Σε πεξίπησζε ηζνςεθίαο απηφο πνπ πέηπρε αλαδεηθλχεηαη 

κε θιήξσζε πνπ γίλεηαη κεηαμχ ησλ ηζνςεθηζάλησλ. 

Τν Γ.Σ. απνηειείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν, ηνλ Αληηπξφεδξν, ην Γξακκαηέα, ηνλ Τακία θαη ηπία (3) 

απλά μέλη. 

Ζ ζπγθξφηεζε ηνπ Γ.Σ. ζε ζψκα γίλεηαη κε απφθαζε ησλ κειψλ ηνπ ε νπνία ιακβάλεηαη ζε 

ζπλεδξίαζή ηνπο άκεζα κεηά ηελ εθινγή ηνπο απφ ηε Γ.Σ. Καηά ηελ ίδηα ζπλεδξίαζε 

ιακβάλεηαη απφθαζε ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε ηνπ Σπιιφγνπ. 

Τν Γ.Σ. είλαη αξκφδην γηα ηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ησλ ππνζέζεσλ ηνπ Σπιιφγνπ θαηά ηξφπν 

ζχκθσλν κε ηηο απνθάζεηο ησλ Γεληθψλ Σπλειεχζεσλ θαη γεληθά γηα θάζε ζέκα ηνπ Σπιιφγνπ 

πνπ δελ αλήθεη ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηεο Γ.Σ. 

Δίλαη δπλαηή θαηφπηλ ιήςεο ζρεηηθήο απφθαζεο ηνπ Γ.Σ. ε αλάζεζε ζε ηξίηα πξφζσπα, κε κέιε 

ηνπ Γ.Σ., νξηζκέλσλ εμνπζηψλ πνπ αλήθνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα απηνχ. 

Τν Γ.Σ. ζπλεδξηάδεη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά αλά κήλα θαη βξίζθεηαη ζε απαξηία αλ 

παξεπξίζθνληαη ή εθπξνζσπνχληαη ηα 2/3 ησλ κειψλ ηνπ. 

Οη απνθάζεηο ηνπ Γ.Σ. ιακβάλνληαη κε απιή πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ. 

Γηα θάζε ζπλεδξίαζε ηα κέιε εηδνπνηνχληαη πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο λσξίηεξα κε 

έγγξαθεο πξνζθιήζεηο πνπ αλαθέξνπλ θαη ηα ζέκαηα εκεξήζηαο δηαηάμεσο. Σε έθηαθηεο 

πεξηπηψζεηο ηα κέιε θαινχληαη θαη θαηά ηελ ίδηα εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο κε νπνηνλδήπνηε 

ηξφπν. 

Οη απνθάζεηο ηνπ Γ.Σ. θαηαρσξνχληαη ζην εηδηθφ βηβιίν πξαθηηθψλ θαη ππνγξάθνληαη απφ ηνλ 

Πξφεδξν θαη ηα κέιε. 

Σε πεξίπησζε παξαίηεζεο ησλ κειψλ ηνπ Γ.Σ., ηα παξαηηεζέληα κέιε αληηθαζίζηαληαη απφ ηα 

αλαπιεξσκαηηθά κε ηε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο. 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.Σ. εθπξνζσπεί ην Σχιινγν ελψπηνλ ησλ ηξίησλ, ελψπηνλ θξαηηθψλ, 

δεκφζησλ ή δεκνηηθψλ αξρψλ, θαζψο ελψπηνλ δηθαζηεξίσλ, εθηφο εάλ γηα ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε απνθαζίζεη δηαθνξεηηθά ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ή ε Γεληθή Σπλέιεπζε. Γηεπζχλεη 

ηηο εξγαζίεο ηνπ Γ.Σ., πξνεδξεχεη ηεο Γ.Σ. θαη ζε πεξίπησζε θσιχκαηφο ηνπ αληηθαζίζηαηαη απφ 

ηνλ Αληηπξφεδξν. Τν Σχιινγν κπνξεί λα εθπξνζσπήζεη θαη νπνηνδήπνηε κέινο ηνπ εηδηθά 

εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηε Γ.Σ. ή ην Γ.Σ.  

Ο Γξακκαηέαο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηφζν ηνπ Γ.Σ. 

φζν θαη ηεο Γ.Σ., ηελ ελεκέξσζε θαη θχιαμε ησλ βηβιίσλ ηνπ Σπιιφγνπ εθηφο ησλ ινγηζηηθψλ, 

ηε θχιαμε ηεο ζθξαγίδαο ηνπ Σπιιφγνπ θαη ηε δηεθπεξαίσζε ηεο αιιεινγξαθίαο.  
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Ο Τακίαο είλαη ππεχζπλνο γηα ηα νηθνλνκηθά ηνπ Σπιιφγνπ θαη ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηηο Τξάπεδεο, 

ηελ ελεκέξσζε θαη θχιαμε ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ηνπ Σπιιφγνπ, δηελεξγεί δε 

θάζε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα κε ηελ έγθξηζε ηνπ Γ.Σ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9Β – ΔΞΔΛΔΓΚΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

Ο έιεγρνο θαη ε επνπηεία ζηελ νηθνλνκηθή θαη ινηπή δηαρείξηζε ηνπ Σπιιφγνπ αζθείηαη απφ ηελ 

Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή (ΔΔ), ε νπνία εθιέγεηαη κε απφθαζε ηεο ΓΣ κε κπζηηθή ςεθνθνξία ηελ 

ίδηα κέξα πνπ εθιέγεηαη ην ΓΣ. Ζ ΔΔ απνηειείηαη απφ ηξία (3) κέιε πνπ εθιέγνπλ κεηαμχ ηνπο 

ηνλ Πξφεδξν ηεο ΔΔ θαη ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. Ζ ζεηεία απηήο είλαη δηεηήο. Μαδί κε ηα ηαθηηθά 

κέιε ηεο ΔΔ εθιέγνληαη θαη δχν (2) αλαπιεξσκαηηθά κέιε, ηα νπνία θαινχληαη θαηά ζεηξά 

επηηπρίαο λα αλαπιεξψζνπλ θάπνην ηαθηηθφ κέινο ζε πεξίπησζε θσιχκαηνο ή παξαίηεζεο. 

Απαηηείηαη δε επαλεθινγή ηεο ζε πεξίπησζε επαλεθινγήο ηνπ ΓΣ. 

Έξγν ηεο ΔΔ είλαη ν εηήζηνο έιεγρνο ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ Σσκαηείνπ, ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ ηζνινγηζκνχ ηνπ, ηεο λνκηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ ηνπ θαη ηεο λφκηκεο 

ηήξεζεο ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ηνπ Σσκαηείνπ. Ζ ΔΔ ζπληάζζεη έθζεζε 

ειέγρνπ, ε νπνία ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά ζηελ εηήζηα ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κειψλ 

θαη θαηαρσξείηαη ζηα πξαθηηθά ηεο ΓΣ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10 –ΔΦΟΡΔΤΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

Ζ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή απνηειείηαη απφ ηξία (3) κέιε θαη είλαη αξκφδηα γηα ηε δηελέξγεηα ησλ 

εθινγψλ ζρεηηθά κε ηελ αλάδεημε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Σ. Οη ππνςήθηνη γηα ην Γ.Σ. δελ κπνξνχλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή. Ζ εθινγή ησ κειψλ ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο 

γίλεηαη απφ ηελ Γεληθή Σπλέιεπζε πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο εθινγήο ησλ κειψλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11 – ΒΙΒΛΙΑ ΤΛΛΟΓΟΤ 

Τα βηβιία πνπ νθείιεη λα ηεξεί ν Σχιινγνο είλαη: 

1. Βηβιίν πξαθηηθψλ Γ.Σ. 

2. Βηβιίν πξαθηηθψλ Γ.Σ. 

3. Μεηξψν κειψλ. 

4. Βηβιίν ηακείνπ 

5. Βηβιίν πξσηνθφιινπ εηζεξρνκέλσλ θαη εμεξρφκελσλ εγγξάθσλ. 

6. Κάζε άιιν βηβιίν ε ηήξεζε ηνπ νπνίνπ επηβάιιεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ή 

απνθαζηζζεί απφ ηε Γ.Σ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12 – ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟ / ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ 

ΚΑΣΑΣΑΔΙ 

Ζ δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο νξίδεηαη εηήζηα, αξρφκελε ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ θαη ιήγνπζα ηελ 31

ε
 

Γεθεκβξίνπ εθάζηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο. Δμαηξεηηθά, ε πξψηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο αξρίδεη 

κε ηελ λφκηκε ζχζηαζε ηνπ Σπιιφγνπ θαη ιήγεη ηελ 31
ε
 Γεθεκβξίνπ 2002. 

Ζ εηήζηα απνγξαθή θαη ν ηζνινγηζκφο ζπληάζζνληαη απφ ηνλ Τακία θαη εγθξίλνληαη απφ ην Γ.Σ. 

κε ζρεηηθή έθζεζή ηνπ. Έπειηα αποζηέλλονηαι ζηην Δξελεγκηική Δπιηποπή, η οποία 

καηαπηίζει ζσεηική με αςηά έκθεζη ηηρ και ο Ππόεδπορ ή ο αναπληπωηήρ ηος, ηην 

ανακοινώνει ζηη Γ ηων μελών. Ανηίγπαθο ηηρ έκθεζηρ κοινοποιείηαι ζηον Ππόεδπο ηος 
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Γ, ώζηε να μποπέζει να δώζει ζσεηικέρ εξηγήζειρ. Οη πξναλαθεξφκελεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο, θαζψο θαη νη ζρεηηθέο εθζέζεηο ηνπ ΓΣ ππνβάιινληαη εληφο δηαζηήκαηνο 6 κελψλ 

απφ ηε ιήμε θάζε εηήζηαο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 13 – ΛΤΗ / ΔΚΚΑΘΑΡΙΗ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ 

Ο Σχιινγνο ιχεηαη κε απφθαζε ηεο Γ.Σ. ε νπνία ιακβάλεηαη κε απαξηία ηνπιάρηζηνλ 1/2 ησλ 

κειψλ θαη πιεηνςεθία 3/4 ησλ παξφλησλ ή εθπξνζσπνχκελσλ κειψλ. 

Σε πεξίπησζε δηάιπζεο, ν Σχιινγνο ηειεί απηνδίθαηα ζε εθθαζάξηζε. Χξέε εθθαζαξηζηή 

εθηειεί ην ηζρχνλ θαηά ηε ζηηγκή ηεο ιήςεο ηεο απφθαζεο γηα ηε ιχζε Γ.Σ. 

Ζ πεξηνπζία ηνπ Σπιιφγνπ πνπ πξνθχπηεη κεηά ηελ εθθαζάξηζε, δηαηίζεηαη ππνρξεσηηθά ππέξ 

κε θεξδνζθνπηθνχ νξγαληζκνχ ή ζσκαηείνπ πνπ επηδηψθεη παξεκθεξή κε ην Σχιινγν ζθνπφ 

θαηφπηλ ζρεηηθήο απνθάζεσο ηεο Γ.Σ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 14 – ΠΡΩΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

Τν πξψην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην πνπ ζα δηνηθήζεη ην Σχιινγν κέρξη ηελ πξψηε ηαθηηθή Γ.Σ. 

απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα κέιε: 

 

Α. Ταθηηθά: 

 

1. Βιάρνο Γηνλχζηνο ηνπ Αλαζηαζίνπ, θάηνηθνο Γηαλληηζνρσξίνπ Ζιείαο, θάηνρνο ηνπ δειηίνπ 

αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο κε αξηζκφ Μ 492948 πνπ εθδφζεθε ζηηο 01/03/1985 απφ ην Α.Τ.Τ. 

Εαράξσο Ζιείαο. 

2. Αξβαλίηεο Θεφδσξνο ηνπ Αλαζηαζίνπ, θάηνηθνο Μειηζζίσλ Αηηηθήο, Λεσθφξνο 

Γεκνθξαηίαο αξ. 69, θάηνρνο ηνπ δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο κε αξηζκφ Τ 108414 πνπ 

εθδφζεθε ζηηο 11/02/2000 απφ ην Α. Τ. Δμαξρείσλ. 

3. Νηθάθεο Παχινο ηνπ Βιάζε, θάηνηθνο Τξχθνπ Αηησιναθαξλαλίαο, θάηνρνο ηνπ δειηίνπ 

αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο Η 047704 πνπ εθδφζεθε ζηηο 17/01/1972 απφ ην Η.Σ.Τ. Παξάξηεκα 

Αζθαιείαο Αζελψλ. 

4. Παπαδφπνπινο Αιέμηνο ηνπ Ησάλλνπ, θάηνηθνο Κνισλαθίνπ, ζηελ Οδφ Λπθαβεηηνχ 15 θαη 

θάηνρνο ηνπ δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο κε αξηζκφ Σ 206091 πνπ εθδφζεθε ζηηο 

02/11/1998 απφ ην Α. Τ. Σπληάγκαηνο. 

5. Αλδξένπ Παλαγηψηεο ηνπ Γεσξγίνπ, θάηνηθνο Παχινπ Βνησηίαο, θάηνρνο ηνπ δειηίνπ 

αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο κε αξηζκφ Θ 109368 πνπ εθδφζεθε ζηηο 25/09/1969 απφ ην Α.Τ. 

Οξρνκελνχ. 

 

Β. Αλαπιεξσκαηηθά: 

 

1. Μέιινο Ησάλλεο 

2. Παπατσάλλνπ Λνπθάο 

3. Κιαξνχδαο Αζαλάζηνο 

 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

Κάζε ηη πνπ δελ πξνβιέπεηαη απφ ην παξφλ Καηαζηαηηθφ ξπζκίδεηαη ζχκθσλα κε ην πλεχκα ηνπ 

θαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα θαη απφ ηνπο Νφκνπο. 
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Αζήλα, 19.05.2009 

 

 

H Πξφεδξνο ηεο ΓΣ       Ο Γξακκαηέαο ηεο ΓΣ 

 

 

 

Χξπζνχια Παλαγηψηα      Μαπξνεηδήο Ησάλλεο 

 


