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ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ 

ΔΝΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΠΡΟΩΠΟΚΔΝΣΡΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ 

ΚΑΙ ΣΗ ΠΑΙΓΟΚΔΝΣΡΙΚΗ ΠΑΙΓΝΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΝΟΣΙΑΝΑΣΟΛΙΚΗ 

ΔΤΡΩΠΗ 

Άξζξν 1. Δπωλπκία, Γηαθξηηηθόο ηίηινο θαη Έδξα  

Η επσλπκία ηεο παξνχζεο Δηαηξείαο είλαη "ΔΝΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΠΡΟΩΠΟΚΔΝΣΡΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΚΑΙ ΣΗ 

ΠΑΙΓΟΚΔΝΣΡΙΚΗ ΠΑΙΓΝΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΝΟΣΙΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΔΤΡΩΠΗ" 

(Δ.Α.Π.Π.Π.Π.ΝΑ.Δ.) θαη γηα ηηο ζρέζεηο ηεο µε ηελ αιινδαπή, ζηελ αγγιηθή 

γιψζζα, "ASSOCIATION FOR THE DEVELOPMENT OF THE PERSON- 

CENTRED APPROACH  AND CHILD- CENTRED PLAY THERAPY SOUTH-

EAST EUROPE" (A.D.P.C.A.C.C.P.T.S-E. E.).  

Γηαθξηηηθφο ηίηινο ηεο παξνχζεο εηαηξείαο είλαη «Πξφζσπνλ Γίγλεζζαη» θαη 

γηα ηηο ζρέζεηο ηεο µε ηελ αιινδαπή, ζηελ αγγιηθή γιψζζα «Becoming a Person».  

Έδξα ηεο εηαηξείαο είλαη ε Αιεμαλδξνχπνιε.  

Οη φξνη «Πξνζσπνθεληξηθή», «Παηδνθεληξηθή» θαη «Παηγληνζεξαπεία», 

θαζψο νη έλλνηεο θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ απηνί πεξηιακβάλνπλ έρνπλ µηα επξεία, 

πινχζηα θαη εμειηζζφκελε ηζηνξία. Απηφ ζην νπνίν απνζθνπεί ε θξάζε 

«Πξνζσπνθεληξηθή»,  «Παηδνθεληξηθή» θαη «Παηγληνζεξαπεία», είλαη ε πξναγσγή 

ζπλερνχο δηαιφγνπ θαη αλάπηπμεο µεηαμχ ηνπο. Γελ πξνηηκάηαη θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλε θαηαλφεζε απηψλ ησλ πξνζεγγίζεσλ.  

Άξζξν 2.      Ννµηθή Μνξθή  

Η Δηαηξεία έρεη ηε λνµηθή µνξθή ζσµαηείνπ, αζηηθνχ µε θεξδνζθνπηθνχ 

ραξαθηήξα, ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα.  

 Άξζξν 3. Αξρέο  

3.1 θνπφο ηεο Δ.Α.Π.Π.Π.Π.ΝΑ.Δ. είλαη λα πξνζθέξεη έλα επξχ πεδίν 

ζεζµηθήο νξγάλσζεο, ζηήξημεο θαη αιιειεπίδξαζεο ζηνπο επαγγειµαηίεο εθείλνπο 

πνπ είηε αθαδεµατθά, είηε επηζηεµνληθά ή/θαη ζπµβνπιεπηηθά – ςπρνζεξαπεπηηθά: 
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 • δεζµεχνληαη σο πξνο ηελ πξσηαξρηθή ζπνπδαηφηεηα ηεο ζρέζεο αλάµεζα 

ζηνλ πειάηε θαη ζεξαπεπηή ζηελ ςπρνζεξαπεία, ηε ζπµβνπιεπηηθή θαη ηελ 

παηγληνζεξαπεία. 

 • ζεσξνχλ ηελ ηάζε πξαγµάησζεο θαη ηνλ θαηλνµελνινγηθφ θφζµν ηνπ πειάηε 

σο θεληξηθά ζεµεία ηεο ζεξαπεπηηθήο πξαθηηθήο.  

• ελζσµαηψλνπλ ζηελ εξγαζία ηνπο απηέο ηηο ζπλζήθεο θαη πξαθηηθέο πνπ 

δηαηππψζεθαλ θαη ζπµπεξηιήθζεθαλ ζην ζεξαπεπηηθφ θίλεµα αξρηθά απφ ηνλ Carl 

Rogers.  

• θαηαλννχλ αµθφηεξνπο, πειάηεο θαη ζεξαπεπηέο, σο πξφζσπα πνπ είλαη 

ζπγρξφλσο άηνµα, αιιά θαη ζε ζρέζε µε άιινπο, θαζψο θαη µε ηα δηαθνξεηηθά 

πεξηβάιινληα ηνπο θαη ηηο θνπιηνχξεο ηνπο. 

 • είλαη αλνηρηνί ζηελ αλάπηπμε θαη επεμεξγαζία ηεο Πξνζσπνθεληξηθήο θαη 

Παηδνθεληξηθήο  ζεσξίαο ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο, αιιά θαη ηεο µειινληηθήο 

έξεπλαο θαη πξαθηηθήο. 

 3.2 Απηφο ν ζθνπφο ζπµθσλεί µε ηηο αξρέο ηεο ADPCA (ASSOCIATION FOR 

THE DEVELOPMENT OF THE PERSON- CENTRED APPROACH - ΔΝΩΗ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΠΡΟΩΠΟΚΔΝΣΡΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ), 

PCE Europe (Person Centred and Experiential-Europe ▪ Πξνζσπνθεληξηθή θαη 

Βησµαηηθή-Δπξψπεο), ηεο WAPCEPC (World Association for Person Centred and 

Experiential Psychotherapy and Counselling - Παγθφζµηα Δηαηξεία 

Πξνζσπνθεληξηθήο θαη Βησµαηηθήο Ψπρνζεξαπείαο θαη πµβνπιεπηηθήο), ηεο APT 

(Association for Play Therapy –Παγθφζκηα  Δηαηξεία Παηγληνζεξαπείαο), ηεο PTI 

(Play Therapy International – Γηεζλήο Δηαηξεία Παηγληνζεξαπείαο). 

3.3 ε φηη αθνξά ηελ Ψπρνζεξαπεία ε Δηαηξεία αλαγλσξίδεη θαη απνδέρεηαη ηε 

Γηαθήξπμε ηνπ ηξαζβνχξγνπ γηα ηε Ψπρνζεξαπεία (1990), αλαθνξηθά µε ηνπο 

ζθνπνχο, ηνπο θαλνληζµνχο θαη ηα θξηηήξηα εθπαίδεπζεο, µεηεθπαίδεπζεο θαη 

επηµφξθσζεο ηεο Δζληθήο Δηαηξείαο Ψπρνζεξαπείαο Διιάδαο (ΔΔΨΔ), ησλ 

αληίζηνηρσλ εζληθψλ εηαηξηψλ ςπρνζεξαπείαο ησλ ρσξψλ ηεο Ννηηναλαηνιηθήο 

Δπξψπεο, θαζψο θαη ηεο αληίζηνηρεο European Association for Psychotherapy 

(EAP - Δπξσπατθή Δηαηξεία Ψπρνζεξαπείαο). πλεπψο ε Δηαηξεία απνδέρεηαη ην 

Δπξσπατθφ Πηζηνπνηεηηθφ Ψπρνζεξαπείαο (ECP – European Certificate of 

Psychotherapy) ζαλ ηξφπν πηζηνπνίεζεο ησλ επαγγειµαηηψλ  Ψπρνζεξαπεπηψλ, 

ζπµβάιιεη ζηε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο θαη ζηε δηαδηθαζία αλαλέσζεο ηνπ ζε 

ζπλεξγαζία µε ηελ ΔΔΨΔ θαη ηελ ΔΑΡ.  



3 
 

3.4 ε φηη αθνξά ηελ πµβνπιεπηηθή ε Δηαηξεία αλαγλσξίδεη θαη απνδέρεηαη 

ηνπο ζθνπνχο, ηνπο θαλνληζµνχο θαη ηα θξηηήξηα εθπαίδεπζεο, µεηεθπαίδεπζεο θαη 

επηµφξθσζεο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο πµβνπιεπηηθήο (ΔΔ), θαζψο θαη ηεο 

αληίζηνηρεο European Association for Counselling (EAC- Δπξσπατθή Δηαηξεία 

πµβνπιεπηηθήο).  

3.5 ε φηη αθνξά ηελ Παηγληνζεξαπεία ε Δηαηξεία αλαγλσξίδεη θαη απνδέρεηαη 

ηνπο ζθνπνχο, ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηα θξηηήξηα εθπαίδεπζεο, κεηεθπαίδεπζεο θαη 

επηκφξθσζεο ηεο APT (Association for Play Therapy –Παγθφζκηα  Δηαηξεία 

Παηγληνζεξαπείαο) θαη ηεο PTI (Play Therapy International – Γηεζλήο Δηαηξεία 

Παηγληνζεξαπείαο). 

 

Άξζξν 4.  Σθνπνί  

4.1 Η βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ παξνρήο ςπρηθήο 

πγείαο, µέζσ ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο άζθεζεο ησλ επαγγειµαηηθψλ εμεηδηθεχζεσλ 

ζηε ςπρνζεξαπεία,  ζπµβνπιεπηηθή θαη παηγληνζεξαπεία.  

4.2 Η αλάπηπμε θαη ζπζηεµαηνπνίεζε ησλ θαλφλσλ άζθεζεο ηνπ 

επαγγέιµαηνο ηεο Πξνζσπνθεληξηθήο ςπρνζεξαπείαο θαη ζπµβνπιεπηηθήο θαη 

Παηδνθεληξηθήο Παηγληνζεξαπείαο ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε. 

Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, µπνξεί λα δηαζέηεη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο θαη έγγξαθα πξνο ηηο 

πνιηηηθέο νξγαλψζεηο θαη ηα θπβεξλεηηθά φξγαλα.  

4.3 Η ζέζπηζε πςειψλ θξηηεξίσλ εθπαίδεπζεο ζηε Πξνζσπνθεληξηθή 

ςπρνζεξαπεία θαη ζπµβνπιεπηηθή θαη ηελ Παηδνθεληξηθή Παηγληνζεξαπεία, µε 

ζθνπφ ηελ πςεινχ επηπέδνπ παξνρή ππεξεζηψλ απφ ηα µέιε ηεο θαη ηελ 

απξφζθνπηε άζθεζε ηνπ ιεηηνπξγήµαηφο ηνπο.  

4.4 Η µεηεθπαηδεπηηθή επηµφξθσζε ησλ µειψλ ηεο ςπρνζεξαπεπηψλ, 

ζπµβνχισλ θαη παηγληνζεξαπεπηψλ.  

4.5 H ζέζπηζε ζπγθεθξηµέλσλ θξηηεξίσλ γηα ηελ, αλά πεληαεηία, επαλέγθξηζή 

ηνπο.  

4.6 Η πξνψζεζε ηεο θιηληθήο θαη βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο ζην ηνµέα ηεο 

Πξνζσπνθεληξηθήο ςπρνζεξαπείαο θαη ζπµβνπιεπηηθήο θαη Παηδνθεληξηθήο 

Παηγληνζεξαπείαο.  

4.7 Η νξγάλσζε θπζηθήο θαη ειεθηξνληθήο βηβιηνζήθεο µε βηβιία θαη άξζξα 

πνπ έρνπλ ζρέζε µε ηελ Πξνζσπνθεληξηθή πξνζέγγηζε, ηελ Παηδνθεληξηθή 

Παηγληνζεξαπεία, ηελ Ψπρνζεξαπεία θαη ηε πµβνπιεπηηθή. 
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 4.8 Η ζπµβνιή ζηελ ελεµέξσζε ηεο θνηλήο γλψµεο θαη ησλ ζρεηηθψλ θαη 

ελδηαθεξφµελσλ ππεξεζηψλ (ππεξεζίεο πγείαο, θξαηηθνί θνξείο, ελψζεηο, ζχιινγνη 

θ.ιπ.), αλαθνξηθά µε ηνπο ζθνπνχο ηεο Παηγληνζεξαπείαο, ηεο Ψπρνζεξαπείαο θαη 

ηεο πµβνπιεπηηθήο.  

4.9 Η πξναγσγή ηεο επηθνηλσλίαο θαη ε ζπλεξγαζία µε άιιεο εηαηξίεο, 

νξγαλψζεηο θαη ζπιιφγνπο ηεο Διιάδαο, ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ηεο 

αιινδαπήο. 

 

Άξζξν 5.  Μέζα  

Μέζα επίηεπμεο ησλ ζθνπψλ ηεο Δηαηξείαο είλαη:  

5.1 Η νξγάλσζε δηαιέμεσλ, ζεµηλαξίσλ, εξγαζηεξίσλ, εµεξίδσλ, ζπλεδξίσλ, 

νµάδσλ µειέηεο, ζπδεηήζεσλ, µαζεµάησλ θαη θάζε είδνπο δξαζηεξηφηεηαο, πνπ 

αθνξά ηελ επηµφξθσζε ησλ επαγγειµαηηψλ ςπρηθήο πγείαο, ςπρνζεξαπεπηψλ,  

ζπµβνχισλ θαη παηγληνζεξαπεπηψλ. 

5.2 Η δηαθψηηζε ηεο θνηλήο γλψµεο ζε ζέµαηα πνπ έρνπλ ζρέζε µε ηελ 

Πξνζσπνθεληξηθή Πξνζέγγηζε, ηε Ψπρνζεξαπεία, ηε πµβνπιεπηηθή θαη ηελ 

Παηγληνζεξαπεία. 

5.3 Η ππνβνιή πξνγξαµµάησλ, πξνηάζεσλ θαη αηηεµάησλ πξνο ηηο αξµφδηεο 

αξρέο.  

5.4 Η ζηελή ζπλεξγαζία ηεο εηαηξείαο µε ζπλαθείο εηαηξείεο, ζπιιφγνπο θαη 

νξγαληζµνχο.  

5.5 Η έθδνζε εληχπσλ, πεξηνδηθψλ θαη βηβιίσλ µε ζέµαηα πνπ αθνξνχλ ηα 

αλσηέξσ γλσζηηθά αληηθείµελα.  

5.6 Η ρνξήγεζε ππνηξνθηψλ, γηα παξαθνινχζεζε πξνγξαµµάησλ ζηελ Διιάδα 

ή ζην εμσηεξηθφ.  

5.7 Η δηαζχλδεζε θαη ζπλεξγαζία νξγαληζµψλ ζε δεµφζηνπο θαη ηδησηηθνχο, 

επξσπατθνχο ή δηεζλείο νξγαληζµνχο θαη ε δηεπθφιπλζε πεξηνδηθψλ ζπλαληήζεσλ 

µε µέιε αληηζηνίρσλ νξγαλψζεσλ άιισλ ρσξψλ.  

5.8 Η παξνρή γλσµνδνηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο νξγαληζµνχο, εηαηξείεο, 

δεµνζίνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο. Γηα ηελ επηδίσμε ησλ αλσηέξσ ζθνπψλ ε 

Δηαηξεία µπνξεί λα ρξεζηµνπνηήζεη θαη θάζε άιιν πξφζθνξν, θαηάιιειν θαη 

λφµηµν µέζν.  

 

Άξζξν 6.  Γνµή  
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6.1 Η δνµή ηεο Δηαηξείαο είλαη ζχµθσλε µε ηηο αξρέο ηεο Πξνζσπνθεληξηθήο 

πξνζέγγηζεο.  

6.2 Η Δηαηξεία ζηνρεχεη, ζχµθσλα µε ηνπο θαλφλεο ηνπ παξφληνο 

θαηαζηαηηθνχ, ζηε ζηελή ζπλεξγαζία µε:  

• Σελ PCE Europe, ηελ WAPCEPC, ηελ ADPCA θαζψο θαη µε άιιεο 

Πξνζσπνθεληξηθέο/ Πειαηνθεληξηθέο  θαη Παηδνθεληξηθέο εηαηξίεο,  

• µε ηελ ΔΔΨΔ, θαζψο θαη ηελ EAP.  

• µε ηελ ΔΔ, θαζψο θαη ηελ EAC  

• θαζψο θαη µε άιινπο νξγαληζµνχο ή ελψζεηο ηεο Διιάδνο- Ννηηναλαηνιηθήο 

Δπξψπεο θαη ηεο αιινδαπήο.  

6.3 Μέιε ηεο Δηαηξείαο µπνξεί λα είλαη θπζηθά ή λνµηθά πξφζσπα 

(εθπαηδεπηηθνί νξγαληζµνί, εηαηξίεο, ζχιινγνη) Πξνζσπνθεληξηθήο θαηεχζπλζεο 

πνπ δεζµεχνληαη απφ ζαθψο δηαηππσµέλεο δενληνινγηθέο αξρέο. Γηα ην ζθνπφ 

απηφ, ε Δηαηξεία ελαξµνλίδεηαη µε ηηο Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο Γενληνινγίαο ηεο 

ADPCA, ηεο PCE Europe, ηεο WAPCEPC, ηεο APT, ηεο ΔΔΨΔ θαη ηεο ΔΔ.  

 

Άξζξν 7.  Μέιε  

Μέιε ηεο Δηαηξείαο γίλνληαη φζνη έρνπλ εθπαηδεπηεί θαη αθνινπζνχλ ζηελ 

επαγγειµαηηθή ηνπο δσή ή ελδηαθέξνληαη έµπξαθηα γηα ηελ εθαξµνγή, πξναγσγή 

θαη εμέιημε ησλ αξρψλ θαη ηεο θηινζνθίαο ηεο Πξνζσπνθεληξηθήο ή 

Παηδνθεληξηθήο Πξνζέγγηζεο. Σα µέιε αλαιφγσο ηεο εθπαίδεπζεο ηνπο 

δηαθξίλνληαη ζηηο παξαθάησ αλαθεξφµελεο θαηεγνξίεο. Δηδηθφηεξα, σο 

Πξνζσπνθεληξηθνί ςπρνζεξαπεπηέο νξίδνληαη φζνη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ 

νξίδνληαη ζην άξζξν 3.3 ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ. Ωο Πξνζσπνθεληξηθνί 

ζχµβνπινη νξίδνληαη φζνη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 3.4 

ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ. Ωο Παηδνθεληξηθνί παηγληνζεξαπεπηέο νξίδνληαη φζνη 

πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 3.5 ηνπ παξφληνο 

θαηαζηαηηθνχ. Αλαθνξηθά µε ηνπο Δθπαηδεπηηθνχο ή Δπηκνξθσηηθνχο 

Οξγαληζκνχο, δχλαληαη λα εληαρζνχλ ζαλ µέιε ηεο Δηαηξείαο, εθφζνλ παξέρνπλ 

εθπαηδεπηηθά ή επηκνξθσηηθά πξνγξάµµαηα, πνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ θαη ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζµνχ. 

Τπάξρνπλ νη εμήο θαηεγνξίεο µειψλ:  

α) Πξνζσπνθεληξηθνί  Ψπρνζεξαπεπηέο. Έγθξηηα µέιε. 

β) Πξνζσπνθεληξηθνί Ψπρνζεξαπεπηέο. Σαθηηθά µέιε.  
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γ) Πξνζσπνθεληξηθνί Ψπρνζεξαπεπηέο. Γφθηµα µέιε.  

δ) Πξνζσπνθεληξηθνί χµβνπινη. Έγθξηηα µέιε.  

ε) Πξνζσπνθεληξηθνί χµβνπινη. Σαθηηθά µέιε.  

ζη) Πξνζσπνθεληξηθνί χµβνπινη. Γφθηµα µέιε. 

δ) Παηδνθεληξηθνί Παηγληνζεξαπεπηέο. Έγθξηηα µέιε. ΄ 

ε) Παηδνθεληξηθνί Παηγληνζεξαπεπηέο. Σαθηηθά µέιε 

ζ) Παηδνθεληξηθνί Παηγληνζεξαπεπηέο. Γφθηµα µέιε. 

η) Λνηπνί Δπαγγειµαηίεο. Απιά µέιε.  

ηα) Δπίηηµα Μέιε.  

ηβ) Δθπαηδεπηηθνί Οξγαληζµνί. – Δηαηξείεο.  

 

 Άξζξν 8.  Δγγξαθή Μειώλ  

Γηα ηελ εγγξαθή µέινπο ρξεηάδεηαη λα ππνβιεζεί ζρεηηθή αίηεζε ζηελ 

Δπηηξνπή Έγθξηζεο Νέσλ Μειψλ, µε φια ηα ζηνηρεία θαη ηα απνδεηθηηθά πνπ είλαη 

απαξαίηεηα γηα ηελ θαηάηαμε ηνπ ππνςεθίνπ ζε µηα απφ ηηο θαηεγνξίεο µειψλ, 

θαηαβάιινληαο ην εθάπαμ δηθαίσµα εγγξαθήο. Η Δ.Δ.Ν.Μ. εηζεγείηαη ζην Γ.. επί 

ηεο εγγξαθήο ή µε ηνπ λένπ µέινπο. Σν Γ. . απνθαζίδεη επί ηεο εηζεγήζεσο απηήο 

ζηελ πξψηε ζπλάληεζε ηνπ µεηά ηελ δηαβίβαζε ηεο πξφηαζεο ηεο Δ.Δ.Ν.Μ. θαη 

απαληά εγγξάθσο ζηνλ ελδηαθεξφµελν γηα ηελ εγγξαθή ηνπ ή µε ζηε δχλαµε ηεο 

Δηαηξείαο. Σα ηδξπηηθά µέιε, απηφµαηα θαη ρσξίο άιιε δηαηχπσζε ή δηαδηθαζία 

ζεσξνχληαη ηαθηηθά µέιε.  

 

Άξζξν 9.  Απνβνιή θαη παξαίηεζε Μειώλ 

  Έλα µέινο µπνξεί λα δηαγξαθεί µε αηηηνινγεµέλε απφθαζε ηεο επηηξνπήο 

Γενληνινγίαο ή ηνπ Γ.. Η απνβνιή ζπληειείηαη κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 

απφθαζεο ζην κέινο. Λφγνη γηα ηελ απνβνιή ελφο µέινπο είλαη:  

• Παξαβίαζε ηνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο ηεο Δηαηξείαο.  

• Παξαθψιπζε ή ελαληίσζε πξνο ηνπο ζθνπνχο θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο.  

• Έθπησζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ησλ θαλνληζµψλ θαη θξηηεξίσλ ηεο ΔΑΠΠΠΠΝΑΔ, 

ζχµθσλα µε ηα νπνία είρε γίλεη µέινο.  

• Με εθπιήξσζε ησλ νηθνλνµηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, µεηά ηελ παξέιεπζε δχν 

εηψλ θαη θαηφπηλ εηδνπνηήζεσο απφ ην Γ.. Σν δηαγξαθέλ µέινο δελ έρεη ην 

δηθαίσµα λα δεηήζεη ηελ επηζηξνθή νπνηνπδήπνηε πνζνχ πνπ ζην µεηαμχ έρεη 

θαηαβάιεη γηα εηζθνξέο ή ζπλδξνµέο. Μέινο, πνπ γηα νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο 
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πξναλαθεξζέληεο ιφγνπο δηαγξάθεηαη, µπνξεί λα πξνζθχγεη ζηελ πξψηε µεηά ηελ 

δηαγξαθή ηνπ Γ.. θαη λα δεηήζεη ηελ αθχξσζε ηεο δηαγξαθήο ηνπ. Αλ ε Γ.. 

αθπξψζεη ηελ απνβνιή, ζεσξείηαη φηη απηή πνηέ δελ έγηλε. Σν ζέµα πξνηάζζεηαη 

ηεο Ηµεξήζηαο Γηάηαμεο θαη, ζε πεξίπησζε αθχξσζεο ηεο απφθαζεο απνβνιήο, ην 

µέινο ζπµµεηέρεη ζηηο εξγαζίεο ηεο Γ.., ππφ ηνλ φξν ηεο ηαθηνπνίεζεο ησλ 

νηθνλνµηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ πξνο ηελ Δηαηξεία. Κάζε µέινο µπνξεί λα 

απνρσξήζεη νπνηεδήπνηε, αθνχ ππνβάιιεη αίηεζε γηα δηαγξαθή απφ ηα µεηξψα 

µειψλ, αιιά έρεη ππνρξέσζε λα θαηαβάιιεη ηηο  εηζθνξέο ηνπ µέρξη ηελ 

εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο γεληθήο ζπλέιεπζεο. Η απνρψξεζε 

πξέπεη λα γλσζηνπνηείηαη ζηελ εηαηξεία ηξεηο ηνπιάρηζηνλ κήλεο πξηλ απφ ηε ιήμε 

ηνπ ινγηζηηθνχ έηνπο θαη ηζρχεη γηα ην ηέινο ηνπ. Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 

κεζνιαβεί απφ ηελ γξαπηή αίηεζε – γλσζηνπνίεζε έσο ηελ απνρψξεζή ηνπ, ην 

κέινο δηαηεξεί ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ.  

Η δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο θαηαγγειίαο γίλεηαη ζχµθσλα µε ηνλ θψδηθα 

Γενληνινγίαο ηεο Δηαηξείαο. Πξέπεη δε, λα θνηλνπνηεζεί, ηνπιάρηζηνλ έλα µήλα 

πξηλ απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ζην ππφ δηαγξαθή µέινο.  

 

Άξζξν 10.  Υπνρξεώζεηο Μειώλ  

Κάζε µέινο ηεο Δηαηξείαο είλαη απαξαίηεην:  

α) λα ηεξεί ηνπο φξνπο ηνπ Καηαζηαηηθνχ, ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζµνχ θαη 

ηνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο.  

β) λα θαηαβάιεη αλειιηπψο ηε ζπλδξνµή ηνπ, φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζηνλ 

Δζσηεξηθφ Καλνληζµφ ή µε απφθαζε ηεο Γ.. ή ηνπ Γ.., είηε ε ζπλδξνµή είλαη 

ηαθηηθή είηε έθηαθηε.  

γ) λα ζέβεηαη ηηο απνθάζεηο ησλ Γ.. θαη ηνπ Γ..  

δ) λα δειψλεη ηπρφλ αιιαγή δηεχζπλζεο θαηνηθίαο, ηειεθσληθήο ζχλδεζεο 

θαη ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο (εθφζνλ ππάξρεη).  

ε) λα δειψλεη νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηελ επαγγειµαηηθή ηνπ θαηάζηαζε, πνπ 

ην θαζηζηά µε ζπµβαηφ µε ηελ ΔΑΠΠΠΠΝΑΔ.  

 

Άξζξν 11.  Γηθαηώµαηα Μειώλ  

Σα έγθξηηα θαη ηα ηαθηηθά µέιε (θαηεγνξίεο α, β, δ, ε, δ, ε ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ 

παξφληνο) έρνπλ δηθαίσµα:  
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α) λα ζπµµεηέρνπλ απηνπξνζψπσο, είηε λα εθπξνζσπνχληαη απφ άιιν 

ηαθηηθφ µέινο, πνπ έρεη εμνπζηνδνηεζεί εγγξάθσο, ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο ηεο 

Δηαηξείαο. Κάζε µέινο µπνξεί λα εθπξνζσπεί µε εμνπζηνδφηεζε µέρξη 2 µέιε. 

Πξνθεηµέλνπ λα ζπµµεηάζρνπλ ζηε πλέιεπζε, είλαη απαξαίηεην λα έρνπλ 

εθπιεξψζεη ηηο ηαµεηαθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. Η ηαµεηαθή ηαθηνπνίεζε µπνξεί λα 

γίλεη θαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.  

β) λα ςεθίδνπλ ζε θάζε ζέµα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 

γ) λα εθιέγνπλ θαη λα εθιέγνληαη ζην Γ.. θαη ηελ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή 

(Δ.Δ.).  

Σα δφθηµα, ηα επίηηµα µέιε, φπσο θαη ηα απιά µέιε έρνπλ δηθαίσµα λα 

παξίζηαληαη ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο, θαη λα εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο ρσξίο ε 

ζπµµεηνρή ηνπο ζε απηέο λα µεηξάεη ζηελ απαξηία θαη ρσξίο λα έρνπλ δηθαίσµα 

ςήθνπ.  

 

Άξζξν 12.  Πόξνη  

Πφξνη ηεο Δηαηξείαο είλαη:  

α) Γηθαίσµα εγγξαθήο θαη εηήζηεο ζπλδξνµέο ησλ µειψλ.  

β) Έζνδα απφ ηελ νξγάλσζε ζεµηλαξίσλ, εξγαζηεξίσλ, νµάδσλ µειέηεο 

ζπδεηήζεσλ, µαζεµάησλ θαη θάζε µνξθήο εθδειψζεσλ πνπ ζπµπεξηιαµβάλνληαη 

ζηνπο ζθνπνχο ηεο Δηαηξείαο.  

γ) Έζνδα απφ ηελ έθδνζε ή δηάζεζε βηβιίσλ, πεξηνδηθψλ, δειηίσλ θαη ινηπψλ 

εληχπσλ ζρεηηθψλ µε ηνπο ζθνπνχο ηεο Δηαηξείαο.  

δ) Γσξεέο, θιεξνδνηήµαηα θαη θιεξνλνµηέο πξνο ηελ Δηαηξεία.  

ε) Κάζε έζνδν γεληθά πνπ απνθηάηαη λφµηµα απφ ηελ Δηαηξεία. Σν χςνο ηεο 

ηαθηηθήο ζπλδξνµήο θάζε θαηεγνξίαο µειψλ ζα θαζνξίδεηαη απφ ηελ Γεληθή 

πλέιεπζε (Γ..) µεηά απφ πξφηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ (Γ..). 

Με απφθαζε ηνπ Γ.. κπνξεί λα θαζνξίδνληαη έθηαθηεο νηθνλνκηθέο εηζθνξέο ησλ 

κειψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε νηθνλνκηθψλ αλαγθψλ ηεο εηαηξείαο. 

 

Άξζξν 13.  Γωξεηέο - Δπεξγέηεο  

Γσξεηέο αλαθεξχζζνληαη νη πξνζθέξνληεο ην πνζφ ησλ 100 επξψ. Δπεξγέηεο 

αλαθεξχζζνληαη νη πξνζθέξνληεο ην πνζφ ησλ 500 επξψ. Μεγάινη επεξγέηεο 

αλαθεξχζζνληαη νη πξνζθέξνληεο ην πνζφ ησλ 1.000 επξψ.  
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Άξζξν 14.  Όξγαλα ηεο Δηαηξείαο 

 Όξγαλα ηεο εηαηξείαο είλαη:  

1) Η Γεληθή πλέιεπζε, ε νπνία απνηειεί θαη ην αλψηαην φξγαλν. 

2) Σν Γηνηθεηηθφ πµβνχιην,  

3) Η Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή θαη  

4) Οη Δπηηξνπέο.  

 

Άξζξν 15.  Λεηηνπξγία Γηνηθεηηθνύ Σπµβνύιηνπ  

Η Δηαηξεία δηνηθείηαη απφ 7µειέο Γηνηθεηηθφ πµβνχιην (Γ..) πνπ εθιέγεηαη 

µε µπζηηθή ςεθνθνξία απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε θαη απνηειείηαη απφ ηνλ 

Πξφεδξν, ηνλ Αληηπξφεδξν, ηνλ Σαµία, ηνλ Γεληθφ Γξαµµαηέα θαη ηξία (3) µέιε. Η 

ζεηεία ησλ µειψλ ηνπ Γ.. δηαξθεί ηέζζεξα (4) ρξφληα. Αλαπιεξσµαηηθφ µέινο, 

πνπ µπήθε ζηε ζέζε µέινπο πνπ απνρψξεζε, ζπµπιεξψλεη ηε ζεηεία ηνπ µέινπο 

πνπ απνρψξεζε. Σα µέιε ηνπ Γ.. είλαη πξφζσπα πνπ έρνπλ πιήξε ηθαλφηεηα γηα 

δηθαηνπξαμία. Απψιεηα ηεο ηθαλφηεηαο γηα δηθαηνπξαμία ζπλεπάγεηαη απνβνιή απφ 

ην Γ.. Σν Γ.. ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά µηα θνξά ην µήλα θαη, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, 

ζπρλφηεξα. Έθηαθηα ζπλεδξηάδεη, φηαλ ην ζπγθαιέζεη ν Πξφεδξνο ή 1/3 ησλ µειψλ 

ηνπ µε γλσζηνπνίεζε πξνο ηα µέιε ηνπιάρηζηνλ πξηλ απφ 48 ψξεο. Σν Γ.. 

βξίζθεηαη ζε απαξηία, φηαλ παξεπξίζθνληαη ηέζζεξα (4) απφ ηα µέιε ηνπ, 

απαξαηηήησο ζπµπεξηιαµβαλνµέλεο ηεο παξνπζίαο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο εηαηξίαο ή 

ηνπ Αληηπξνέδξνπ, αλ θσιχεηαη ν Πξφεδξνο. Οη απνθάζεηο παίξλνληαη µε απφιπηε 

πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ µειψλ ηνπ, ζηελ πεξίπησζε δε ηζνςεθίαο βαξχλεη ε 

ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ. Μέινο ηνπ Γ.. πνπ απνπζηάδεη πεξηζζφηεξν απφ ηέζζεξηο 

θαηά ζεηξά ζπλεδξηάζεηο, ρσξίο λα ιάβεη έγγξαθε άδεηα απφ ην Γ θαηφπηλ 

έγγξαθεο αίηεζεο ηνπ, ή θαζπζηεξεί ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ ηνπ πεξηζζφηεξν 

απφ έλα έηνο, αληηθαζίζηαηαη απηνµάησο θαη µε µέξηµλα ηνπ Πξφεδξνπ απφ ην 

πξψην επηιαρφλ µέινο. ε πεξίπησζε πνπ παξαηηεζεί έλα µέινο ηνπ Γ.., 

αληηθαζίζηαηαη θαη πάιη µε µέξηµλα ηνπ Πξφεδξνπ απφ ην πξψην επηιαρφλ µέινο. 

Δάλ δελ ππάξρεη επηιαρφλ µέινο, ην Γ.. ζπλερίδεη µε µεησµέλν αξηζµφ µειψλ, ππφ 

ηνλ φξν φηη ν αξηζµφο ησλ µειψλ δελ είλαη µηθξφηεξνο ησλ ηεζζάξσλ (4). Αλ 

µεησζεί ν αξηζµφο ησλ µειψλ θάησ ησλ ηεζζάξσλ ζπγθαιείηαη έθηαθηε Γεληθή 

πλέιεπζε, αθνινπζνχλ δε αξραηξεζίεο γηα ζπµπιήξσζε ηνπ αξηζµνχ µέρξη ηνπ 

ζπλφινπ ησλ επηά (7) µειψλ. Οη εθιεγέληεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ µηα ηέηνηα 

ςεθνθνξία έρνπλ δηάξθεηα ζεηείαο ίζε µε εθείλε ησλ παξαηηεζέλησλ ή 



10 
 

αληηθαηαζηαζέλησλ µειψλ. Καη ζηε πεξίπησζε πνπ ην Γ. ζπλερίζεη µε µεησµέλν 

αξηζµφ µειψλ, επηηπγράλεηαη απαξηία µε παξνπζία ηεζζάξσλ µειψλ. Κάζε µέινο 

ηνπ Γ.. ή θαη νιφθιεξν ην Γ.. είλαη δπλαηφ λα αλαθιεζεί απφ ηε Γεληθή 

πλέιεπζε, µε απαξηία ηνπ εµίζεσο ηνπιάρηζηνλ ησλ ηαµεηαθψο εληάμεη µειψλ, 

απαηηείηαη δε πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ (2/3) ησλ παξφλησλ. Πξηλ απφ ηε ιήςε 

ηεο απφθαζεο ν πξφεδξνο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαιεί ην µέινο ή ηα µέιε ηνπ 

Γ.. λα απνινγεζνχλ επί ηεο ζπγθεθξηµέλεο µνµθήο ελψπηνλ ηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο.  

 

Άξζξν 16.  Καζήθνληα ηνπ Γ.Σ.  

Σν Γηνηθεηηθφ πµβνχιην:  

α) παξαθνινπζεί θαη επηβάιιεη ηε ζσζηή ηήξεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ θαη ηνπ 

Δζσηεξηθνχ Καλνληζµνχ.  

β) εθπξνζσπεί ηελ Δηαηξεία δηα ηνπ Πξνέδξνπ ζε θάζε αξρή θαη γεληθά ζε 

φιεο ηηο ζρέζεηο ηεο Δηαηξείαο µε ηξίηνπο.  

γ) δηεμάγεη φιεο ηηο ππνζέζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη δηαρεηξίδεηαη ηελ πεξηνπζία 

ηεο Δηαηξείαο.  

δ) ζπληάζζεη ηνλ εηήζην πξνυπνινγηζµφ, πξνβαίλεη ζηνλ απνινγηζµφ ηνπ 

νηθνλνµηθνχ έηνπο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεµβξίνπ, ππνβάιιεη δε ηνλ απνινγηζµφ 

ηνπ πξνεγνχµελνπ έηνπο γηα έγθξηζε ζηε πξψηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ επφµελνπ 

έηνπο.  

ε) ζπγθαιεί ηελ Γεληθή πλέιεπζε θαη ινγνδνηεί πξνο ηελ ηαθηηθή Γεληθή 

πλέιεπζε θάζε ρξφλν ή έθηαθηα ζηελ πεξίπησζε πνπ νιφθιεξν ην Γ.. 

παξαηηεζεί ή ν αξηζµφο ησλ µειψλ ηνπ µεησζεί θάησ απφ ηελ απαξηία ή θαζαηξεζεί 

µεηά απφ πξφηαζε µνµθήο.  

ζη) εθηειεί ηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη µεξηµλά γηα θάζε 

δήηεµα πνπ αθνξά ηελ θαιή νξγάλσζε, δηνίθεζε, ιεηηνπξγία θαη πξναγσγή ηεο 

Δηαηξείαο θαη ην νπνίν δελ έρεη αλαηεζεί µε ην παξφλ θαηαζηαηηθφ ζηελ 

απνθιεηζηηθή αξµνδηφηεηα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.  

δ) πξνο θαηαµεξηζµφ θαη θαιχηεξε νξγάλσζε ησλ εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο 

µπνξεί λα θαηαξηίδεη µφληµεο ή πξνζσξηλέο επηηξνπέο ή νµάδεο απφ ηαθηηθά µέιε. 

Σν Γ.. θαζνξίδεη ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο θάζε επηηξνπήο θαη αλαζέηεη ζε απηέο ηε 

δηαρείξηζε ή µειέηε εηδηθψλ ζεµάησλ ή ηνµέσλ. Ο εθπξφζσπνο θάζε επηηξνπήο ή 

νµάδαο εηζεγείηαη ζην Γ.. γηα θάζε ζέµα γηα ην νπνίν ε νµάδα είλαη αξµφδηα.  
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ε) αλαιαµβάλεη νπνηεζδήπνηε αξµνδηφηεηεο ηνπ αλαηεζνχλ απφ ηε Γεληθή 

πλέιεπζε. Σν Γ.. µεηά απφ δηθαηνινγεµέλε απφθαζή ηνπ, ε νπνία ππφθεηηαη 

ζηελ έγθξηζε ηεο Γ.., µπνξεί λα πξνζιαµβάλεη µε µηζζφ έλαλ ή πεξηζζνηέξνπο 

ππαιιήινπο θαη λα απνιχεη απηνχο ή λα ζπλεξγάδεηαη έλαληη ακνηβήο κε 

ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο, θαζψο θαη λα ιχεη ηε ζπλεξγαζία κε απηνχο, αλάινγα 

µε ηηο αλάγθεο θαη ηηο νηθνλνµηθέο δπλαηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο. Σα µέιε ηνπ Γ. . 

δελ δηθαηνχληαη νπνηαζδήπνηε αµνηβήο γηα ηελ πξνζθνξά ησλ ππεξεζηψλ ηνπο πξνο 

ηελ Δηαηξεία.  

 

Άξζξν 17.  Αξµνδηόηεηεο Πξνέδξνπ  

Ο Πξφεδξνο θξνληίδεη γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηεο Δηαηξείαο, ηελ 

ηήξεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ θαη ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζµνχ θαη ηνλ ζπληνληζµφ 

ηεο δξάζεο ηεο Δηαηξείαο. Ο Πξφεδξνο εθπξνζσπεί ηελ Δηαηξεία ζηα δηθαζηήξηα 

θαη γεληθά ζε φιεο ηηο θξαηηθέο αξρέο, ζηηο ηξάπεδεο, θάζε θχζεο νξγαληζκνχο θαη 

ελψζεηο, ζηα Ν.Π.Γ.Γ., ζηα Ν.Π.Ι.Γ., ζηα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα γηα θάζε 

µνξθή ζρέζεο θαη δηαθνξάο, θαζψο θαη εμσδίθσο. Γέρεηαη ηηο πξνηάζεηο ησλ 

µειψλ θαη ζπληάζζεη ηελ εµεξήζηα δηάηαμε ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ.. θαη ησλ 

Γ.. πγθαιεί, πξνεδξεχεη θαη ζπληνλίδεη ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.. θαη ησλ µε 

απνινγηζηηθψλ Γ.., δίλεη ηνλ ιφγν ζε φζνπο ην δεηνχλ θαη αθαηξεί απηφλ απφ 

φζνπο εθηξέπνληαη. Κεξχζζεη ηελ έλαξμε θαη ηε ιήμε ησλ ζπλεδξηάζεσλ θαη 

ζπδεηήζεσλ, ζέηεη ηα δεηήµαηα ζε ςεθνθνξία θαη µπνξεί λα δηαθφςεη νπνηαδήπνηε 

ζπλεδξίαζε, ε νπνία είλαη ζνξπβψδεο θαη απεηιείηαη απφ πξνζηξηβέο θαη 

αληεγθιήζεηο. Δθηειεί ηηο απνθάζεηο ηνπ Γ. θαη ησλ Γ.. ή αλαζέηεη ηελ εθηέιεζε 

ηνπο ζε µέινο ή ζε επηηξνπή, µε ηε ζχµθσλν απφθαζε ηνπ Γ.. Τπνγξάθεη θάζε 

εμεξρφµελν έγγξαθν θαη ηα πξαθηηθά Γ.. θαη Γ.. Μαδί µε ηνλ Σαµία, ππνγξάθεη 

ηα εληάιµαηα πιεξσµψλ. Ο Πξφεδξνο, ν Αληηπξφεδξνο, ν Γξαµµαηέαο θαη ν 

Σαµίαο µπνξνχλ λα δηαθηλνχλ ηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζµφ ηεο Δηαηξείαο γηα πνζά 

άλσ ησλ πεληαθνζίσλ (500) επξψ, φηαλ ε αλάιεςε γίλεηαη µε ηηο ππνγξαθέο δχν 

απφ απηνχο. Γηα αλαιήςεηο θάησ ησλ πεληαθνζίσλ (500) επξψ, αξθεί ε ππνγξαθή 

ελφο απφ απηνχο. Σνλ Πξφεδξν, φηαλ θσιχεηαη ηνλ αλαπιεξψλεη ζε φια ηα 

θαζήθνληα θαη ηα δηθαηψµαηά ηνπ θαηά ζεηξάλ ν Αληηπξφεδξνο θαη ζε πεξίπησζε 

θσιχκαηνο απηνχ, ν Γεληθφο Γξαµµαηέαο.  
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Άξζξν 18.  Αξµνδηόηεηεο Γεληθνύ Γξαµµαηέα  

Ο Γεληθφο Γξαµµαηέαο µεξηµλά γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γ.., 

ζπληάζζεη θαη ζπλππνγξάθεη µε ηνλ Πξφεδξν ηα εμεξρφµελα έγγξαθα θαη ηελ 

αιιεινγξαθία. πιιέγεη ηα ζέµαηα πνπ πξνηείλνπλ ηα µέιε ηνπ Γ.. αιιά θαη θάζε 

άιιν µέινο ηεο εηαηξείαο θαη ηα ζέηεη ππφςε ηνπ Πξνέδξνπ, ν νπνίνο ζπληάζζεη 

ηελ εµεξήζηα δηάηαμε ησλ ζπλεδξηάζεσλ Γ.. θαη Γ.. Σεξεί ην µεηξψν µειψλ, ην 

Πξσηφθνιιν εηζεξρφµελσλ θαη εμεξρφµελσλ εγγξάθσλ θαη ην Βηβιίν Πξαθηηθψλ 

ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ.. Φπιάζζεη ηα αξρεία ηεο Δηαηξείαο θαη ηελ ζθξαγίδα 

ηεο.  Σνλ Γεληθφ Γξαµµαηέα, φηαλ απνπζηάδεη ή θσιχεηαη, αλαπιεξψλεη έλα µέινο 

ηνπ Γ.. πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν.  

 

Άξζξν 19.  Αξµνδηόηεηεο Ταµία  

Ο Σαµίαο έρεη ηελ επζχλε ηνπ ηαµείνπ ηεο Δηαηξείαο θαη ειέγρεηαη απφ ηελ 

Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή. Δπηµειείηαη ησλ εηζπξάμεσλ, βάζεη δηπινηχπσλ απνδείμεσλ 

θαη ησλ πιεξσµψλ, βάζεη εληαιµάησλ θαη λνµίµσλ δηθαηνινγεηηθψλ. Σα 

δηπιφηππα θαη ηα εληάιµαηα πξνζππνγξάθνληαη θαη απφ ηνλ Πξφεδξν ή απφ ηα 

µέιε ηνπ Γ. πνπ ζα νξίζεη µε απφθαζε ηνπ ην Γ.. ε θάζε έληαιµα πιεξσµήο, 

ρξεηάδεηαη λα επηζπλάπηεηαη θαη εμνθιεηηθή απφδεημε ηνπ δηθαηνχρνπ. Γηα ηα µηθξά 

έμνδα, δελ απαηηείηαη λα εθδίδεηαη έληαιµα πιεξσµήο γηα θάζε µηθξφ έμνδν 

μερσξηζηά, αιιά είλαη αξθεηφ λα θαιχπηνληαη ζπιινγηθά µε έλα έληαιµα 

πιεξσµήο, πνπ φµσο δελ µπνξεί λα είλαη µεγαιχηεξν απφ εθαηφλ πελήληα επξψ, 

πνζφ ην νπνίν µε απφθαζε ηεο Γ. . αλαπξνζαξµφδεηαη. Σεξεί βηβιίν Σαµείνπ θαη 

θπιάζζεη ζε εηδηθνχο θάθεινπο φια ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσµήο θαη είζπξαμεο. 

ηελ αξρή θάζε µήλα, ππνβάιιεη ζην Γ.. ζπλνπηηθή θαηάζηαζε εζφδσλ θαη 

εμφδσλ ηνπ πξνεγνχµελνπ µήλα. Καηαζέηεη ζε αλαγλσξηζµέλε Σξάπεδα θάζε πνζφ 

πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δηαρείξηζε ζην φλνµα ηεο Δηαηξείαο θαη ππεξβαίλεη ηα 

ηεηξαθφζηα (400) επξψ. Σν πνζφ µπνξεί λα αλαπξνζαξµνζηεί µε απφθαζε ηεο Γ.. 

ην ηέινο θάζε ρξφλνπ ζπληάζζεη ηνλ νηθνλνµηθφ απνινγηζµφ θαη µαδί µε ην Γ.. 

ηνλ πξνυπνινγηζµφ ηνπ επφµελνπ ρξφλνπ. Τπνβάιιεη ζην Γ.. θάζε εμάµελν 

θαηάζηαζε µειψλ, πνπ δελ είλαη ελήκεξα ηαµεηαθά ή θαζπζηεξνχλ ηπρφλ έθηαθηεο 

εηζθνξέο. Σνλ Σαµία, φηαλ απνπζηάδεη ή θσιχεηαη, αλαπιεξψλεη έλα µέινο ηνπ 

Γ.., πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν Γ.., αθνχ πξνεγνπµέλσο έρεη ελεµεξσζεί 

απφ ηνλ Σαµία. Όινη νη θαλνληζµνί πνπ αθνξνχλ δηαρείξηζε ρξεµάησλ, αιιάδνπλ 

µφλν µε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.  
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Άξζξν 20.  Βηβιία Δηαηξείαο  

Σα βηβιία πνπ ηεξνχληαη απφ ηελ εηαηξεία είλαη ηα αθφινπζα:  

α) Μεηξψν µειψλ.  

β) Πξσηφθνιιν εηζεξρφµελσλ θαη εμεξρφµελσλ εγγξάθσλ µε ηνπο ζρεηηθνχο 

θαθέινπο.  

γ) Βηβιίν πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ..  

δ) Βηβιίν πξαθηηθψλ ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ.  

ε) Βηβιίν εζφδσλ - εμφδσλ.  

ζη) Βηβιίν Γσξεηψλ θαη Δπεξγεηψλ.  

 

Άξζξν 21.  Δθπξνζώπεζε  

Νφµηµνο εθπξφζσπνο ηεο Δηαηξείαο νξίδεηαη ν εθάζηνηε Πξφεδξνο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ θαη ζε πεξίπησζε απνπζίαο απηνχ ν Αληηπξφεδξνο. Ο 

εθπξφζσπνο ζα εθπξνζσπεί ηελ Δηαηξεία ζε φιεο ηηο ζρέζεηο ηεο µε ηξίηνπο θαη ζα 

ππνγξάθεη θάζε έγγξαθν πνπ έρεη ζρέζε µε ηελ Δηαηξεία. Απηφο δε, µπνξεί µε 

εμνπζηνδφηεζε ζεσξεµέλε γηα ην γλήζην ππνγξαθήο, λα αλαζέζεη ηε δηελέξγεηα 

πξάμεσλ δηαρεηξίζεσο ζε µέινο ηνπ Γ.. ηεο Δηαηξείαο. 

 

Άξζξν 22.  Δπζύλε  

Πάζεο θχζεσο ππνρξεψζεηο πνπ ζα γελλεζνχλ, θαηά ην ρξφλν ιεηηνπξγίαο 

ηεο Δηαηξείαο, βαξχλνπλ ηελ Δηαηξεία θαη φρη ηνπο ππνγξάθνληεο θαη 

εθπξνζσπνχληεο απηήλ, σο άηνµα, νη νπνίνη δελ έρνπλ θαµία επζχλε απέλαληη ζηα 

ινηπά κέιε.  

 

Άξζξν 23.  Έγθξηζε Λνγνδνζίαο – Οηθνλνµηθνύ Απνινγηζµνύ  

Σν Γ.. ζπδεηά θαη εγθξίλεη ηελ, απφ ηνλ Γελ. Γξαµµαηέα, ζπληαρζείζα 

ινγνδνζία ησλ πεπξαγµέλσλ, ζηελ νπνία πεξηιαµβάλεηαη θαη ν νηθνλνµηθφο 

απνινγηζµφο, πνπ ζπληάρζεθε απφ ηνλ Σαµία, είθνζη εµέξεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ απφ 

ηε ζχγθιεζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη µεξηµλά γηα ππνβνιή ηνπ 

νηθνλνµηθνχ απνινγηζµνχ ζηελ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή.  
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Άξζξν 24.  Παξαίηεζε µέινπο από ην Γ.Σ.  

Παξαίηεζε νπνηνπδήπνηε µέινπο ηνπ Γ.. ππνβάιιεηαη εγγξάθσο ζην Γ.., 

ην νπνίν µπνξεί λα µελ ηελ απνδερζεί µέρξη ηελ ηειηθή απαιιαγή ηνπ Γ.. απφ ηηο 

επζχλεο ηνπ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. ηελ πεξίπησζε απνρψξεζεο µέινπο ηνπ 

Γ.., εηζέξρεηαη ζην Γ.. ην πξψην αλαπιεξσµαηηθφ µέινο. ε πεξίπησζε 

εμάληιεζεο ηνπ αξηζµνχ ησλ αλαπιεξσµαηηθψλ µειψλ, ην Γ.. εμαθνινπζεί λα 

ιεηηνπξγεί λφµηµα, µε φζα µέιε απαηηνχληαη γηα ηελ χπαξμε ηεο απαξηίαο ηνπ. Αλ 

ν αξηζµφο ησλ µειψλ ηνπ Γ.. µεησζεί θάησ απφ ηελ απαξηία ηνπ, ζπγθαιείηαη 

Γεληθή πλέιεπζε γηα ηελ εθινγή λέσλ µειψλ Γ.. ζχµθσλα µε ην άξζξν 15 ηνπ 

παξφληνο.  

 

Άξζξν 25.  Ζ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή  

Η Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή (Δ.Δ.) απνηειείηαη απφ ηξία ηαθηηθά κέιε θαη έλα 

αλαπιεξσµαηηθφ, πνπ εθιέγνληαη απφ ηε Γ.. Η εθινγή ηνπο γίλεηαη µαδί µε ηελ 

εθινγή ηνπ Γ.. θάζε ηέζζεξα ρξφληα. Μέινο δελ κπνξεί λα είλαη ηαπηφρξνλα 

ππνςήθην γηα ην Γ. θαη γηα ηελ Δ.Δ. Κάζε µέινο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ςεθίδεη 

έλαλ έσο ηξεηο ππνςεθίνπο, βάδνληαο ζην ςεθνδέιηην ηνπο αλάινγνπο ζηαπξνχο, ή 

αλαγξάθνληαο ηα νλφµαηα ησλ ππνςεθίσλ ζε έλα ραξηί. Οη ηξεηο πξψηνη ζε 

ςήθνπο εθιέγνληαη ηαθηηθά µέιε ηεο επηηξνπήο ελψ ν επφµελνο ζεσξείηαη 

αλαπιεξσµαηηθφ µέινο. Η E.E. ειέγρεη ηελ νηθνλνµηθή δηαρείξηζε ηεο Δηαηξείαο 

ζην ηέινο θάζε νηθνλνµηθνχ έηνπο θαη δέθα µέξεο πξηλ απφ ηε ζχγθιεζε ηεο Γ.. 

Σν Γ.. θαη ν Σαµίαο ζέηνπλ ππ' φςε ηεο επηηξνπήο ην βηβιίν ηνπ ηαµείνπ, ηα 

ζηειέρε ησλ απνδείμεσλ θαη ησλ εληαιµάησλ πιεξσµήο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν 

πνπ ζα δεηήζεη ε Δπηηξνπή. Παξφµνην έιεγρν µπνξεί λα θάλεη ε E.E. θαη φπνηε 

άιινηε ην θξίλεη ζθφπηµν. Η E.E. ππνβάιιεη ζηελ Σαθηηθή Γ.. έθζεζε γηα ηε 

δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο Δηαηξείαο, ε νπνία θαηαρσξείηαη ζηα πξαθηηθά ηεο Γ. 

.  

 

Άξζξν 26.  Δπηηξνπέο  

Γηα ηελ εχξπζµε ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο θαζψο θαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

ζθνπψλ ηεο ζπζηήλνληαη επηηξνπέο, µφληµεο ή έθηαθηεο.  
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Άξζξν 27.  Γεληθή Σπλέιεπζε  

Η Γ.. είλαη ην αλψηαην φξγαλν ηεο Δηαηξείαο θαη απνθαζίδεη γηα θάζε ζέµα 

πνπ δελ έρεη αλαηεζεί απφ ην Νφµν ή ην παξφλ θαηαζηαηηθφ ζε άιια φξγαλα. 

Απνθαζίδεη θαη γηα νπνηνδήπνηε δήηεµα ππαγφµελν θαλνληθά ζηελ αξµνδηφηεηα 

άιινπ νξγάλνπ, πνπ ζα ππαρζεί ζηελ θξίζε ηεο µεηά απφ απφθαζε ηεο απφιπηεο 

πιεηνςεθίαο ηνπ αξηζµνχ ησλ µειψλ ηνπ ελ ιφγσ νξγάλνπ, νπφηε θαη θέξεη απηή 

ηελ επζχλε. Η Γ.. αζθεί ηνλ έιεγρν θαη ηελ επνπηεία ζηα άιια φξγαλα ηεο 

Δηαηξείαο. Απνθιεηζηηθή αξµνδηφηεηα ε Γ. . έρεη: α. λα εθιέγεη θαη λα παχεη ηα 

µέιε ηνπ Γ.. θαη ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο (E.E.), θαζψο θαη θάζε άιιεο 

επηηξνπήο κφληκεο ή έθηαθηεο. β. λα θξίλεη ηνλ απνινγηζµφ ηνπ απεξρφµελνπ Γ.. 

θαη λα απνθαζίδεη γηα ηελ έγθξηζε ηνπ πξνυπνινγηζµνχ. γ. λα θαζνξίδεη θαηφπηλ 

πξνηάζεσο ηνπ Γ.. ην χςνο ησλ εηήζησλ εηζθνξψλ θαη εγγξαθψλ. δ. λα θξίλεη θαη 

λα απνθαζίδεη γηα ηελ απαιιαγή ή φρη ηνπ Γ.. απφ θάζε επζχλε, µε βάζε ηελ 

έθζεζε ηεο Δ. Δ. ε. λα απνθαζίδεη γηα θάζε ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ θαη ηνπ 

Δζσηεξηθνχ Καλνληζµνχ. Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπο απαηηείηαη έγγξαθε πξφηαζε 

νπνηνπδήπνηε µέινπο πξνο ην Γ.. πξνθεηµέλνπ λα ζπµπεξηιεθζεί ζηελ εµεξήζηα 

δηάηαμε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Η πξφηαζε απηή ρξεηάδεηαη λα θαηαηεζεί ζην 

Γ.. ην αξγφηεξν δεθαπέληε (15) µέξεο πξηλ ηελ Γεληθή πλέιεπζε. ζη. λα 

νλνµάδεη επίηηµα µέιε ηεο Δηαηξείαο µεηά απφ πξφηαζε ηνπ Γ.. δ. λα απνθαζίδεη 

γηα ηελ δηάιπζε ηεο εηαηξείαο. ε. λα απνθαζίδεη γηα ηνπο θαλφλεο, νη νπνίνη δηέπνπλ 

ηε δηαρείξηζε ρξεµάησλ ηεο Δηαηξείαο. ζ. λα απνθαζίδεη γηα ηε κίζζσζε ή ηελ 

αγνξά αθηλήηνπ νπνηαζδήπνηε αμίαο ή θηλεηνχ πξάγµαηνο, αμίαο πάλσ απφ ηξεηο 

ρηιηάδεο επξψ (3.000). η) λα απνθαζίδεη γηα θάζε άιιν ζέµα πνπ εμππεξεηεί λφµηµα 

ηνπο ζθνπνχο ηεο Δηαηξείαο.  

 

Άξζξν 28.  Σύγθιεζε Γεληθήο Σπλέιεπζεο  

Η Γ. . ζπλέξρεηαη µεηά απφ έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Γ.. ηαθηηθά µηα θνξά 

ην ρξφλν µέρξη ην ηέινο Μαξηίνπ ή θαη έθηαθηα, φηαλ ην δεηήζεη ην Γ.. ή ην 1/10 

ηνπιάρηζηνλ ησλ ηακηαθψο εληάμεη µειψλ, µε έγγξαθε αίηεζή ηνπο πξνο ην Γ.. 

ηελ αίηεζε πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ν ιφγνο πνπ δεηνχλ ηε ζχγθιηζε θαη ηα ζέµαηα 

πνπ δεηνχλ λα ζπδεηεζνχλ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. ππνρξεψλεηαη λα ζπγθαιέζεη ηε 

πλέιεπζε µέζα ζε ηξηάληα (30) µέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. ε 

πεξίπησζε δηαθσλίαο ηνπ Γ.. ή ζε πεξίπησζε πνπ ν Πξφεδξνο αδξαλεί θαη δελ 

εθδνζεί πξφζθιεζε, µεηά παξέιεπζεο 15 εµεξψλ απφ ηελ γλσζηνπνίεζε ηεο 
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έγγξαθεο αίηεζεο, ε έθηαθηε Γ.. µπνξεί λα ζπγθιεζεί απεπζείαο απφ ην 1/5 ησλ 

ηακηαθψο ελήκεξσλ ηαθηηθψλ µειψλ πνπ έρνπλ δηθαίσµα ςήθνπ. Η έγγξαθε 

πξφζθιεζε γηα ηε ζχγθιεζε ηεο Γ.. πξέπεη λα αλαγξάθεη α) ηα ζέµαηα πνπ ζα 

ζπδεηεζνχλ, β) ηνλ ηφπν, εµέξα θαη ψξα ηεο πλέιεπζεο, φπσο θαη ηνλ ηφπν, 

εµέξα θαη ψξα ηεο επαλαιεπηηθήο πλέιεπζεο ζε πεξίπησζε µε επηηεχμεσο 

απαξηίαο θαηά ηελ πξψηε πλέιεπζε. Κάζε πξφζθιεζε γηα Γ.. πξέπεη λα 

γλσζηνπνηείηαη ζηα µέιε ηνπ ζσµαηείνπ µε βεβαία εµεξνµελία νθηψ (8) 

ηνπιάρηζηνλ µέξεο πξηλ απφ ηελ νξηδφµελε γηα ηελ ζπλέιεπζε εµέξα. Η 

πξφζθιεζε µπνξεί λα απνζηαιεί µε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνµείν (E-MAIL), µε 

ηειενµνηνηππία (FAX), ή ηαρπδξνµηθά.  

 

Άξζξν 29.  Απαξηία Γεληθήο Σπλέιεπζεο  

Η ζπλεδξίαζε ηεο Γ.. βξίζθεηαη ζε απαξηία µε ηελ παξνπζία ηνπ 1/2 ησλ 

ηαθηηθψλ µειψλ, ηα νπνία είλαη ηακηαθψο εληάμεη. Μέιε πνπ δελ έρνπλ εθπιεξψζεη 

ηηο ηακηαθέο ηνπο ππνρξεψζεηο δε κεηέρνπλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε. ε πεξίπησζε 

µε απαξηίαο ε πλέιεπζε δηελεξγείηαη ζχµθσλα µε ηα νξηδφκελα ζηελ πξφζθιεζε, 

ρσξίο άιιε θιήζε ή εηδνπνίεζε. ηε δεχηεξε απηή ζπλεδξίαζε ε πλέιεπζε 

βξίζθεηαη ζε απαξηία νζνηδήπνηε θαη αλ παξίζηαληαη.  

 

Άξζξν 30.  Γηαδηθαζία Γεληθήο Σπλέιεπζεο  

Με ηελ έλαξμε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο εθιέγνληαη ν Πξφεδξνο θαη 

Γξαµµαηέαο απηήο. Μέινο ηνπ Γ.. ή ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο δελ µπνξεί λα 

εθιεγεί Πξφεδξνο ή Γξαµµαηέαο ηεο πλέιεπζεο. Ο Πξφεδξνο ηεο πλέιεπζεο, 

θξνληίδεη λα ζπδεηεζνχλ φια ηα ζέµαηα ηεο αηδέληαο, ζπληνλίδεη ηε ζπδήηεζε, 

δίδεη θαη αθαηξεί ην ιφγν, ζέηεη ζε ςεθνθνξία θαη µπνξεί λα δηαθφςεη νπνηαδήπνηε 

ζπλεδξίαζε, ε νπνία είλαη ζνξπβψδεο θαη απεηιείηαη απφ πξνζηξηβέο θαη 

αληεγθιήζεηο. Ο Γξαµµαηέαο ηεξεί ηα πξαθηηθά ηεο πλέιεπζεο. Πξνθεηµέλνπ γηα 

Γ.., µε αληηθείµελν ηε δηεμαγσγή αξραηξεζηψλ εθιέγεηαη ζηελ ίδηα ζπλεδξίαζε ηεο 

πλέιεπζεο δηµειήο Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή, ε νπνία απνηειείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν 

θαη έλα µέινο, µεξηµλά δε γηα ηε δηεμαγσγή ηεο ςεθνθνξίαο θαη ηελ αλάδεημε ησλ 

επηηπρφλησλ. Μέιε ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο δελ µπνξνχλ λα είλαη ππνςήθηνη 

γηα ην Γ.. θαη ηελ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή. Σαθηηθά µέιε ηεο Δηαηξείαο πνπ 

επηζπµνχλ λα εθιεγνχλ µέιε ηνπ Γ.. ή ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο, έρνπλ ήδε 

αλαγγείιεη γξαπηψο ε αλαγγέιινπλ ηνχην ζηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ησλ εθινγψλ. 
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ε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ ππνςήθηνπ µέινπο, ηνχην δχλαηαη λα ππνβάιιεη 

ππνςεθηφηεηα εγγξάθσο ζηελ εθνξεπηηθή επηηξνπή ησλ εθινγψλ, πξηλ ηελ έλαξμε 

ηεο ςεθνθνξίαο µε ηε πξνυπφζεζε φηη ην µέινο ζα είλαη ηακηαθά ελήκεξν. Η 

εθνξεπηηθή επηηξνπή ειέγρεη αλ νη ππνςήθηνη γηα ην Γ.. θαη ηελ Δμειεγθηηθή 

Δπηηξνπή πιεξνχλ ηα ηππηθά πξνζφληα. Αλά δηεηία, εθιέγνληαη µέιε Γ.. ίζνπ 

αξηζµνχ µε φζνπο απνρσξνχλ. Σν δηθαίσµα ζηαπξνδνζίαο αληηζηνηρεί µε ηνλ 

αξηζµφ ησλ µειψλ πνπ απνρσξνχλ. Οη πέληε θαηά ζεηξά επηιαρφληεο ζεσξνχληαη 

αλαπιεξσµαηηθά µέιε ηνπ Γ.. Δλζηάζεηο ππνβάιινληαη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

ςεθνθνξίαο ζηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή πνπ ζπλεδξηάδεη αµέζσο θαη αλαθνηλψλεη 

ηελ απφθαζή ηεο.  

 

Άξζξν 31.  Αλαθήξπμε εθιεγµέλωλ µειώλ θαη ζύγθιεζε λένπ Γ.Σ.  

Μεηά ην ηέινο ηεο ςεθνθνξίαο, γίλεηαη ε θαηαµέηξεζε ησλ ςήθσλ πνπ 

έιαβε θάζε ππνςήθηνο. Σέινο, ε Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή θάλεη ηελ αλαθήξπμε ησλ 

εθιεγµέλσλ µειψλ ηνπ Γ.. θαη ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο θαη ζπληάζζεη 

ιεπηνµεξέο πξαθηηθφ πνπ ππνγξάθνπλ ηα µέιε ηεο. Μέζα ζε είθνζη (20) εµέξεο 

απφ ηηο εθινγέο, ην Γ.. ζπλέξρεηαη ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ πιεηνςεθήζαληνο ζηηο 

πξνεγνχµελεο εθινγέο θαη παξαµέλνληνο ζην Γ.. µέινο ηνπ πµβνπιίνπ θαη 

εθιέγεη µε µπζηηθή ςεθνθνξία ηνλ Πξφεδξν, ηνλ Αληηπξφεδξν, ηνλ Γεληθφ 

Γξαµµαηέα θαη Σαµία. Κάζε µέινο ηνπ λένπ Γηνηθεηηθνχ πµβνχιηνπ 

ελεµεξψλεηαη εληφο µίαο εβδνµάδνο απφ ην µέινο ηνπ απεξρνµέλνπ Γηνηθεηηθνχ 

πµβνπιίνπ πνπ έρεη ηελ αλάινγε αξµνδηφηεηα θαη αλαιαµβάλεη ηα θαζήθνληα 

ηνπ.  

 

Άξζξν 32.  Απνθάζεηο Γελ. Σπλέιεπζεο  

Η Γ.. απνθαζίδεη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ κειψλ πνπ είλαη παξφληα θαη 

είλαη ηακεηαθψο ελήκεξα. Οη απνθάζεηο ηεο Γ.. ιαµβάλνληαη µε αλάηαζε ηεο 

ρεηξφο, εθηφο εάλ δεηεζεί απφ ην 1/10 ησλ παξφλησλ ηαθηηθψλ µειψλ φηη ρξεηάδεηαη 

λα δηελεξγεζεί µπζηηθή ςεθνθνξία. ε πεξίπησζε αµθηζβήηεζεο ηνπ 

απνηειέζµαηνο, δηελεξγείηαη θαηαµέηξεζε. Οη απνθάζεηο ηεο Γ.. πνπ αθνξνχλ 

δηαηχπσζε µνµθήο πξνο ην Γ. . ή ηελ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή ή πξνο µεµνλσµέλα 

µέιε ηεο Γηνίθεζεο ή απνβνιή µέινπο ηεο Δηαηξείαο ή αθνξνχλ γεληθψο 

πξνζσπηθά ζέµαηα, ιαµβάλνληαη µε µπζηηθή ςεθνθνξία, άιισο ζεσξνχληαη 

άθπξεο. Δπίζεο, νη αξραηξεζίεο δηελεξγνχληαη ππνρξεσηηθά µε µπζηηθή ςεθνθνξία.  
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Άξζξν 33.  Τξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνύ        

Σν παξφλ Καηαζηαηηθφ µπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί µε απφθαζε ηεο Γ.., ηαθηηθήο ή 

έθηαθηεο, εηδηθά ζπγθαινχµελεο απφ ην Γ.. ή µεηά απφ αίηεζε ηνπ 1/5 ησλ 

ηαθηηθψλ θαη ηακηαθψο ελήκεξσλ µειψλ ηεο Δηαηξείαο. Η ηξνπνπνίεζε 

απνθαζίζηεθε θαηά ηελ πξψηε Γ.. µε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ ηαµεηαθψο 

ελήκεξσλ ηαθηηθψλ µειψλ πνπ παξέζηεζαλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε θαη µε απαξηία 

ηνπ 1/2+1 ηνπιάρηζηνλ ησλ µειψλ. ηε ζπλέρεηα ε ηξνπνπνίεζε ηνπ παξφληνο 

θαηαζηαηηθνχ γίλεηαη ζε ηαθηηθή ή έθηαθηε γηα ην ζθνπφ απηφ Γεληθή πλέιεπζε 

θαη απαηηεί ηελ παξνπζία ησλ ½+1 ησλ ηαµηαθψο ελήκεξσλ µειψλ. Η έγθξηζε ηεο 

αιιαγήο ηνπ θαηαζηαηηθνχ απαηηεί πιεηνςεθία ηξηψλ ηεηάξησλ ησλ παξφλησλ 

µειψλ. ε πεξίπησζε µε απαξηίαο ε πλέιεπζε δηελεξγείηαη ζχµθσλα µε ηα 

νξηδφµελα ζηελ πξφζθιεζε, ρσξίο άιιε θιήζε ή εηδνπνίεζε. ηε δεχηεξε απηή 

ζπλεδξίαζε ε πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία µε ηελ παξνπζία ησλ µηζψλ 

ηνπιάρηζηνλ µειψλ θαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ απνθαζίδεηαη µε ηελ 

πιεηνςεθία ησλ 3/4 ησλ παξφλησλ µειψλ. Δάλ ππάξρεη απαξηία ζηελ αξρή, 

ζεσξείηαη φηη ππάξρεη µέρξη ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ ηεο πλέιεπζεο. Κάζε άιιε 

ςεθνθνξία ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, απαηηεί ζρεηηθή πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ 

µειψλ.  

 

Άξζξν 34.  Εεηήµαηα πνπ δελ πξνβιέπνληαη από ην παξόλ θαηαζηαηηθό  

Κάζε δήηεµα πνπ αθνξά ηελ Δηαηξεία θαη δελ πξνβιέπεηαη ζην παξφλ 

Καηαζηαηηθφ ξπζµίδεηαη µε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ζηνλ Δζσηεξηθφ 

Καλνληζµφ ηεο Δηαηξείαο µε ηε πξνυπφζεζε φηη ε απφθαζε απηή δελ απαηηεί 

ελέξγεηεο πνπ αληίθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο.  

 

Άξζξν 34Α. Δζωηεξηθνί Καλνληζµνί  

Ι. Θέµαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηνπ σµαηείνπ µπνξεί λα 

ξπζµίδνληαη µε εζσηεξηθνχο θαλνληζµνχο.  

ΙΙ. Οη Καλνληζµνί απηνί µε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ εηζάγνληαη 

ζηελ Γεληθή πλέιεπζε γηα έγθξηζε θαη ςήθηζε ηεο απφ ηελ Γ, θαηά ηα 

πξνβιεπφµελα ζην παξφλ θαηαζηαηηθφ θαη ηνλ ΔΚ θαη ηζρχνπλ απφ ηελ επνµέλε 

ηεο ςήθηζεο ηνπο απφ ηα µέιε.  
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Άξζξν 35. Σθξαγίδα  

Η Δηαηξεία έρεη ζθξαγίδα θπθιηθή µε ηα αξρηθά ηεο επσλπµίαο ηνπ 

«ΔΑΠΠΠΠΝΑΔ» ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ θχθινπ θαη ζηε µέζε ηα αξρηθά ΠΠΠΠ 

(Πξνζσπνθεληξηθή Πξνζέγγηζε θαη Παηδνθεληξηθή Παηγληνζεξαπεία) µε ηελ 

ρξνλνινγία ηδξχζεψο ηεο.  

 

Άξζξν 36.  Γηάιπζε ηεο Δηαηξείαο  

 

Η δηάξθεηα ηεο εηαηξείαο είλαη αφξηζηε. Η δηάιπζε ηεο Δηαηξείαο 

απνθαζίδεηαη µε πιεηνςεθία ησλ 3/4 ησλ παξφλησλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε 

ηαθηηθψλ µειψλ, γηα ηελ νπνία Γεληθή πλέιεπζε απαηηείηαη απαξηία ησλ 3/4 ησλ 

ηαθηηθψλ θαη ηακηαθψο ελήκεξσλ µειψλ. Η δηάιπζε ηεο Δηαηξείαο απνθαζίδεηαη ζε 

έθηαθηε γηα ην ζθνπφ απηφ Γεληθή πλέιεπζε, ε δε ςεθνθνξία απαηηείηαη λα 

πξαγκαηνπνηεζεί δχν θνξέο θαηά ηελ ίδηα ζπλεδξίαζε, ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο 

απηήο. Η εηαηξεία δηαιχεηαη ππνρξεσηηθά, αλ ηα µέιε ηεο µεησζνχλ θάησ ησλ δέθα 

(10). Σα θεθάιαηα ηεο Δηαηξείαο πνηέ δελ µπνξνχλ λα δηαλεµεζνχλ µεηαμχ ησλ 

µειψλ ηεο. Καηά ηελ ίδηα Γεληθή πλέιεπζε εθιέγεηαη ηξηµειήο επηηξνπή, ε νπνία 

αλαιαµβάλεη ηελ εθθαζάξηζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηε 

δηάζεζή ηνπο ππνρξεσηηθά ζε Αζηηθέο Με Κεξδνζθνπηθέο Δηαηξίεο, ζπµθψλσο µε 

ηελ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ή ζε Ννµηθά Πξφζσπα ή Οξγαληζµνχο πνπ 

επηδηψθνπλ παξεκθεξείο ζθνπνχο. ε πεξίπησζε δηαθσληψλ, αξµφδηα ζα είλαη ηα 

δηθαζηήξηα ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο.  

 

Άξζξν 37.  Ηδξπηηθά µέιε  

 

Σν παξφλ Καηαζηαηηθφ µαδί µε ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζµφ σο αλαπφζπαζην 

ηµήµα θαη παξάξηεµά ηνπ, απνηεινχµελν ζην ζχλνιφ ηνπ απφ ηξηάληα επηά (37) 

άξζξα, εγθξίζεθε απφ ηα θαησηέξσ ππνγξάθνληα ηδξπηηθά κέιε ζηηο 25 Μαξηίνπ 

2019 ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε, αθνχ αλαγλψζζεθε θαη’ άξζξν θαη ζην ζχλνιφ ηνπ. 

Σελ ίδηα εµέξα ηα ηδξπηηθά µέιε εμέιεμαλ νµφθσλα πξνζσξηλή Γηνηθνχζα 

Δπηηξνπή, ε νπνία εμνπζηνδνηήζεθε λα ελεξγεί γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηεο 

Δηαηξείαο, µέρξη ηελ έγθξηζε ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ θαη ηελ θαηαρψξεζε ηνπ 

ζην βηβιίν σκαηείσλ πνπ ηεξείηαη ζην Πξσηνδηθείν Αιεμαλδξνχπνιεο. Η ζρεηηθή 

αίηεζε πξνο ην αξµφδην δηθαζηήξην ζα θαηαηεζεί εληφο δηµήλνπ, ήηνη µέρξη ηηο 25 
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Μαΐνπ 2019. Μεηά ηελ έγθξηζή ηνπ θαη εληφο 100 εµεξψλ πξφθεηηαη λα ζπγθιεζεί  

Γεληθή πλέιεπζε γηα ηελ αλάδεημε  Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη Δμειεγθηηθήο 

Δπηηξνπήο.  

 

 

ΜΔΛΗ ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΓΙΟΙΚΟΤΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

 

1. --- 

2. --- 

3.  

 

 

 

ΣΑ ΙΓΡΤΣΙΚΑ ΜΔΛΗ  

(Δπηζπλάπηεηαη θαηάινγνο 29 ηδξπηηθψλ µειψλ)  

 

 


