ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ
ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
(HELLASCERT)
Άρθρο 1
Σύσταση -Επωνυμία - Έδρα
1. Συνιστάται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΝΩΣΗ

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ

ΦΟΡΕΩΝ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

-

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «HELLASCERT», εφεξής η
ΕΝΩΣΗ.
2. Έδρα της ΕΝΩΣΗΣ ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος:
 Πρότυπο καλείται η εγκεκριμένη από εθνικές ή διεθνείς αρχές ή
Οργανισμούς

περιγραφή

ιδιοτήτων,

μεθόδων

ελέγχου,

όπως

και

χαρακτηριστικών, αφορώντων σε προϊόντα, υλικά ή υπηρεσίες, κατά τρόπο
που εξυπηρετεί την παραγωγή και την κατανάλωση βάσει των δεδομένων της
επιστήμης και της τεχνικής.
 Πιστοποίηση καλείται η διαδικασία με την οποία ένα τρίτο μέρος παρέχει
γραπτή διαβεβαίωση ότι ένα προϊόν, μια διεργασία ή μια υπηρεσία
συμμορφώνεται με προδιαγραμμένες απαιτήσεις.
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 Επιθεώρηση καλείται η συστηματική, ανεξάρτητη και τεκμηριωμένη
διεργασία για τη λήψη αποδεικτικού υλικού της επιθεώρησης και την
αντικειμενική αξιολόγησή του, με σκοπό τον προσδιορισμό του βαθμού στον
οποίο πληρούνται τα κριτήρια της επιθεώρησης.
 Διαπίστευση καλείται η διαδικασία με την οποία ένας αρμόδιος φορέας
παρέχει επίσημη αναγνώριση ότι ένας φορέας ή πρόσωπο είναι ικανός να
πραγματοποιεί ειδικά έργα.
Άρθρο 3
Σκοπός
Σκοπός της ΕΝΩΣΗΣ είναι:
Α. Η προαγωγή και διάδοση της γνώσης καθώς και η ανάπτυξη
δραστηριοτήτων για την προώθηση της επιθεώρησης-πιστοποίησης σύμφωνα
με τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή πρότυπα, όπως αυτά εκάστοτε ισχύουν, με τη
χρήση κάθε πρόσφορου μέσου.
Στο πλαίσιο του σκοπού αυτού η ΕΝΩΣΗ ιδίως:
α) ανταλλάσσει πληροφορίες, απόψεις και εμπειρίες, και εξετάζει θέματα
κοινού

ενδιαφέροντος

σχετικά

με

τις

διαδικασίες

επιθεώρησης

–

πιστοποίησης
β) συνεργάζεται με άλλους φορείς και ενώσεις φορέων επιθεώρησης πιστοποίησης ή άλλων συναφών δραστηριοτήτων, της ημεδαπής ή αλλοδαπής
γ) αναπτύσσει, βελτιώνει και προτείνει νέες μεθόδους, πρακτικές και
κριτήρια διενέργειας των διαδικασιών επιθεώρησης – πιστοποίησης
δ) προωθεί την εναρμόνιση μεθόδων και διαδικασιών επιθεώρησης πιστοποίησης που επιβάλλονται ή υποδεικνύονται από κοινοτικές Οδηγίες,
ελληνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα
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ε) δημοσιοποιεί τις απόψεις, προτάσεις και υποδείξεις της ΕΝΩΣΗΣ προς την
πολιτεία, τους φορείς επιθεώρησης - πιστοποίησης, την επιστημονική
κοινότητα και το ευρύ κοινό. Στο πλαίσιο αυτό δύναται να προβαίνει σε
ανακοινώσεις στον τύπο, να εκδίδει ενημερωτικά φυλλάδια, επιστημονικά
περιοδικά ή άλλα έντυπα, καθώς και να εκπονεί μελέτες
στ) λειτουργεί για λογαριασμό των μελών της ως σύμβουλος της πολιτείας.
Β. Η προώθηση, η διαφύλαξη, η μέριμνα και ο συντονισμός της συνεργασίας
και της αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της ΕΝΩΣΗΣ.
Στο πλαίσιο του σκοπού αυτού η ΕΝΩΣΗ ιδίως:
α) προάγει και μεριμνά για τη συνεργασία μεταξύ των μελών της καθώς και
την προώθηση εναρμονισμένων διαδικασιών λειτουργίας τους χωρίς να
παρακωλύεται ο θεμιτός ανταγωνισμός τους,
β) μεριμνά για την προστασία των συμφερόντων της ΕΝΩΣΗΣ και των
μελών της,
γ) καθορίζει το πλαίσιο συνεργασίας των μελών της για την εφαρμογή των
διαδικασιών πιστοποίησης / ελέγχου στον προαιρετικό και υποχρεωτικό
τομέα, με στόχο την άσκηση και προώθηση θετικής επιρροής στην κοινότητα
της ποιότητας, της αγοράς και του περιβάλλοντος,
δ) παρέχει τεχνική και επαγγελματική υποστήριξη και συμπαράσταση στα
μέλη της, και συμβάλλει στη βελτίωση της οργάνωσης, της πρακτικής, της
αξιοπιστίας και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των μελών της.
Γ. Η δημιουργία αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών της ΕΝΩΣΗΣ,
καθώς και έναντι αυτών από πλευράς της πολιτείας, του επιχειρηματικού
κόσμου και των καταναλωτών.
Στο πλαίσιο του σκοπού αυτού η ΕΝΩΣΗ ιδίως:
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α) διαφυλάσσει με κάθε πρόσφορο μέσο το κύρος των μελών της,
β) διαφυλάσσει και συμβάλλει στην αξιοπιστία του θεσμού της επιθεώρησης
– πιστοποίησης και στην ενίσχυση της αξιοπιστίας των μελών της,
γ) καταρτίζει Κώδικα Δεοντολογίας,
δ) εκπονεί διαδικασίες και κριτήρια αξιολόγησης των μελών σύμφωνα με τα
ισχύοντα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα και διαδικασίες.
Δ. Η εκπροσώπηση της ΕΝΩΣΗΣ σε εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς
φορείς

καθώς

και

κυβερνητικά,

επιστημονικά

ή

άλλα

όργανα

(επιχειρηματικές ενώσεις ή ενώσεις καταναλωτών κλπ.) για θέματα σχετικά
με την επιθεώρηση - πιστοποίηση.
Στο πλαίσιο του σκοπού αυτού η ΕΝΩΣΗ ιδίως:
α) συμμετέχει σε εθνικά, κοινοτικά και διεθνή θεσμικά όργανα που
ασχολούνται με την επιθεώρηση – πιστοποίηση, προωθώντας και τις
ελληνικές θέσεις,
β) υποβάλλει προτάσεις στα πλαίσια αναπτυξιακών και ερευνητικών
προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το Ελληνικό Δημόσιο, την
Ευρωπαϊκή Ένωση και από δημόσιους ή ιδιωτικούς πόρους γενικά,
γ) συμμετέχει σε επιτροπές, ομάδες εργασίας, συμβούλια κ.ο.κ. για την
επεξεργασία νομοσχεδίων και γενικότερα κυβερνητικών ή επιστημονικών
αποφάσεων στον τομέα της επιθεώρησης - πιστοποίησης.
Ε. Προς την εκπλήρωση των σκοπών της η EΝΩΣΗ ιδίως:
α) προωθεί τη βελτίωση των ήδη υπαρχουσών διαδικασιών επιθεώρησης –
πιστοποίησης αναλαμβάνοντας την υποστήριξη και δημοσιοποίηση σχετικών
εργασιών, και συγκροτώντας προς το σκοπό αυτό ειδικές επιτροπές και
ομάδες εργασίας,
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β) προβαίνει στη δημοσιοποίηση απόψεων, προτάσεων και υποδείξεων προς
την Πολιτεία, τους φορείς επιθεώρησης-πιστοποίησης, την επιστημονική
κοινότητα και το ευρύ κοινό,
γ) διοργανώνει πάσης φύσεως επιστημονικές, επιμορφωτικές εκδηλώσεις και
συγκεντρώσεις, όπως συνέδρια, συμπόσια, ημερίδες, ομιλίες, διαλέξεις,
σεμινάρια κ.ο.κ., και εκδίδει το κατάλληλο έντυπο/ηλεκτρονικό υλικό για την
καταγραφή και διάδοση των πορισμάτων που συνάγονται απ’ αυτά, καθώς
και μελέτες μεμονωμένων επιστημόνων ή ομάδων αυτών,
δ) συμμετέχει σε συνέδρια, ημερίδες κλπ, που διοργανώνονται στην ημεδαπή
ή αλλοδαπή,
ε)

διοργανώνει

εκπαιδευτικά

προγράμματα

ή

άλλες

επιμορφωτικές

δραστηριότητες για τα μέλη της και το προσωπικό τους σχετικά με την
επιθεώρηση – πιστοποίηση και τις εξελίξεις στο χώρο αυτό.
Άρθρο 4
Μέσα
Για την εξυπηρέτηση των παραπάνω σκοπών της η ΕΝΩΣΗ, τηρώντας τις
εκάστοτε νομοθετικές διατάξεις και το παρόν, δύναται:
α) να είναι υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, και να καταρτίζει
οποιαδήποτε δικαιοπραξία στα πλαίσια των παραπάνω σκοπών
β) να αποκτά λόγω αγοράς ή δωρεάς οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο, να
το εκμεταλλεύεται (εκμισθώνει, παραχωρεί κλπ), να το μεταβιβάζει ελεύθερα
και να συνιστά επ’ αυτού οποιοδήποτε βάρος ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα
τρίτου
γ) να συνάπτει συμβάσεις και γενικότερα να αναλαμβάνει οποιαδήποτε
υποχρέωση έναντι του Δημοσίου και λοιπών αρχών της ημεδαπής ή
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αλλοδαπής, καθώς και έναντι άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων
δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου
δ) να συμμετέχει σε μη κερδοσκοπικά ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα
που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς και να συνεργάζεται με
οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο πλαίσιο των σκοπών της
ΕΝΩΣΗΣ
ε) να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε αναπτυξιακά και ερευνητικά
προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το Ελληνικό Δημόσιο, την
Ευρωπαϊκή Ένωση και εν γένει δημόσιους ή ιδιωτικούς πόρους
στ) να εκπονεί μελέτες, επιστημονικές έρευνες, εκπαιδευτικά προγράμματα
και γενικά να αναλαμβάνει κάθε δραστηριότητα για την επίτευξη των σκοπών
της
ζ) να καταρτίζει μνημόνια συνεργασίας με τα μέλη της ή και με τρίτους
φορείς για την εκπλήρωση και την εκτέλεση στόχων που τίθενται κάθε φορά
στα πλαίσια του καταστατικού σκοπού.
Άρθρο 5
Μέλη
1. Τακτικό μέλος της ΕΝΩΣΗΣ μπορεί να είναι οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο
που πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) ανήκει στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, εδρεύει στην ημεδαπή ή την
αλλοδαπή και ασκεί υποχρεωτικά δραστηριότητες επιθεώρησης ή /και
πιστοποίησης στην Ελλάδα βάσει νόμιμης άδειας λειτουργίας της αρμόδιας
αρχής,
β) είναι διαπιστευμένο από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ή
από άλλον φορέα μέλος της Ευρωπαϊκής Διαπίστευσης (European
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Accreditation) (ΕΑ) για τις δραστηριότητές του στην Ελλάδα σύμφωνα με
ένα τουλάχιστον από τα Ευρωπαϊκά ή Διεθνή Πρότυπα Επιθεώρησης –
Πιστοποίησης, όπως αυτά εκάστοτε ισχύουν.
γ) διαθέτει και εφαρμόζει σύστημα ποιότητας και έχει την αναγκαία τεχνική
επάρκεια, υποδομή καθώς και τους πόρους για να συνεισφέρει στο σκοπό και
τους στόχους της ΕΝΩΣΗΣ,
δ) έχει καταξιωμένη φήμη στο χώρο της επιθεώρησης - πιστοποίησης, όσον
αφορά στην ακεραιότητα, αξιοπιστία, επάρκεια και αποτελεσματικότητα στη
λειτουργία του και την εν γένει παροχή υπηρεσιών του,
ε) έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στους τομείς δραστηριοτήτων των μελών της
ΕΝΩΣΗΣ, η οποία να αποδεικνύεται με την άσκηση δραστηριοτήτων
επιθεώρησης ή / και πιστοποίησης ή όποια άλλα επιπλέον κριτήρια και
αποδεικτικά μέσα κρίνονται κάθε φορά πρόσφορα από τη Γενική Συνέλευση
των μελών,
στ) να μην έχει δραστηριότητες ή λειτουργία αντίθετες στο σκοπό και τους
στόχους της ΕΝΩΣΗΣ,
ζ)

εφόσον

πρόκειται

για

αλλοδαπό

νομικό

πρόσωπο

που

ασκεί

δραστηριότητες επιθεώρησης ή / και πιστοποίησης στην Ελλάδα μέσω
γραφείου ή αντιπροσώπου, θα πρέπει απαραιτήτως να παρέχεται και η
έγγραφη συναίνεση του αντιπροσωπευόμενου αλλοδαπού φορέα.
2. Μέλος της ΕΝΩΣΗΣ δεν μπορεί να είναι νομικό πρόσωπο που τελεί ή
βρίσκεται σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική
διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, παύση δραστηριοτήτων ή άλλο
περιορισμό ή αποκλεισμό με απόφαση δικαστικής ή άλλης αρμόδιας αρχής.
Επίσης να μην έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του και ο νόμιμος
εκπρόσωπός του ή οποιοδήποτε άλλο μέλος της Διοίκησης να μην έχει
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καταδικασθεί για βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα και παράβαση καθήκοντος
με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.
3. Μέλος της ΕΝΩΣΗΣ δεν μπορεί να είναι νομικό πρόσωπο που το ίδιο ή ο
νόμιμος εκπρόσωπός του στερήθηκε το δικαίωμα να ιδρύει ελεύθερα
συνεταιρισμό ή ένωση προσώπων.
4. Η ιδιότητα του μέλους της ΕΝΩΣΗΣ αποκτάται από την ημέρα της
εγγραφής στο Μητρώο Μελών της και διαρκεί για όσο διάστημα πληρούνται
τα παραπάνω περιγραφόμενα κριτήρια. Η ιδιότητα αυτή δεν μεταβιβάζεται
για κανένα λόγο ή αιτία.
5. Στην ΕΝΩΣΗ μπορούν να συμμετέχουν επίσης ως παρατηρητές, χωρίς
δικαίωμα ψήφου, διάφοροι φορείς, Οργανισμοί, εκπρόσωποι κρατικών αρχών
κλπ., καθώς και άλλα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά ή ενώσεις αυτών, τα οποία
ενδιαφέρονται για τους σκοπούς της ΕΝΩΣΗΣ και δεν μπορούν για
οποιοδήποτε λόγο ή δεν επιθυμούν να είναι μέλη της. Η απόφαση για την
αποδοχή ή μη της ιδιότητας του παρατηρητή είναι αρμοδιότητα του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝΩΣΗΣ, η οποία επικυρώνεται στην επόμενη
Γενική Συνέλευση.
Άρθρο 6
Διαδικασία αποδοχής μέλους
1. Κάθε ενδιαφερόμενος που πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις (θετικές και
αρνητικές) δικαιούται να υποβάλει αίτηση εγγραφής στην ΕΝΩΣΗ
προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ζητούνται με αυτή.
2. Η αποδοχή ή μη της εγγραφής μέλους αποφασίζεται από τη Γενική
Συνέλευση κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από
αξιολόγησή του με βάση τα προαναφερθέντα κριτήρια. Τυχόν απορριπτική
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απόφαση της αίτησης θα πρέπει να είναι ειδικώς αιτιολογημένη μετά από
ακρόαση του ενδιαφερόμενου μέλους και θα κοινοποιείται σε αυτό.
Άρθρο 7
Παύση ιδιότητας μέλους
1. Η ιδιότητα του μέλους παύει ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν εκλείψει έστω και μία από τις θετικές προϋποθέσεις του άρθρου 5 ή
προκύψει οιαδήποτε εκ των αρνητικών προϋποθέσεων που ορίζονται στο ίδιο
άρθρο
β) όταν καθυστερήσει, πέραν του ενός (1) έτους, η καταβολή της αντίστοιχης
ετήσιας συνδρομής ή άλλων εισφορών
γ) όταν το μέλος προβεί σε ενέργειες ή επιδείξει συμπεριφορά αντίθετη με
τον καταστατικό σκοπό
δ) όταν δεν συμμορφώνεται με τα κριτήρια που τίθενται κάθε φορά στις
περιοδικές αξιολογήσεις του άρθρου 3 παρ. Γ εδ. δ του παρόντος
ε) όταν αποφασισθεί τούτο από τη Γενική Συνέλευση ως επιβολή ποινής μετά
από άσκηση πειθαρχικού ελέγχου για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία
στ) όταν δεν προσέλθει άνευ σπουδαίου λόγου σε περισσότερες από τρεις (3)
συνεχόμενες συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης
ζ) όταν παραβιάζει τον Κώδικα Δεοντολογίας και τους εσωτερικούς
κανονισμούς/ διαδικασίες/ κριτήρια της ΕΝΩΣΗΣ
η) όταν το μέλος επιθυμεί να αποχωρήσει από την ΕΝΩΣΗ.
2. Η αποβολή και διαγραφή μέλους μπορεί να γίνει και για οποιοδήποτε
άλλο σπουδαίο λόγο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατόπιν εισήγησης
του ΔΣ ή της ΕΔ στο πλαίσιο άσκησης πειθαρχικού ελέγχου.
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3. Η αποβολή και διαγραφή μέλους συντελείται με τη γνωστοποίηση της
σχετικής απόφασης της ΓΣ στο μέλος.
4. Η διαγραφή μέλους γίνεται μετά από εισήγηση του Διοικητικού
Συμβουλίου ή της ΕΔ στο πλαίσιο του πειθαρχικού ελέγχου και με απόφαση
των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών της Γενικής Συνέλευσης.
5. Κατά της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης περί αποβολής και διαγραφής
μέλους χωρεί προσφυγή ενώπιον των δικαστηρίων σύμφωνα με το νόμο.
6. Μέλος που απεχώρησε εκουσίως ή απεβλήθη και διεγράφη από το
Μητρώο Μελών δύναται να επανεγγραφεί κατόπιν αίτησής του μετά την
παρέλευση δώδεκα (12) μηνών, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,
εφόσον έχουν εκλείψει οι λόγοι για τους οποίους διεγράφη.
7. Σε περίπτωση εκούσιας αποχώρησης το μέλος οφείλει να ενημερώσει
εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη
λήξη του οικονομικού έτους και ισχύει για το τέλος αυτού. Τυχόν εισφορές
που καταβλήθηκαν δεν επιστρέφονται ούτε χωρεί δικαίωμα αναζήτησής τους.
8. Τα παραιτηθέντα ή διαγραφέντα μέλη ή οι ειδικοί διάδοχοι αυτών δεν
έχουν κανένα δικαίωμα επί της περιουσίας της ΕΝΩΣΗΣ, οφείλουν δε να
καλύψουν οποιαδήποτε οικονομική υποχρέωσή τους προς αυτή μετά από
εκκαθάριση των οικονομικών στοιχείων που θα προκύψουν λόγω της
αποχώρησής τους, για το χρονικό διάστημα που υπήρξαν μέλη.
9. Σε περίπτωση διαγραφής μέλους η ΕΝΩΣΗ νομιμοποιείται να
δημοσιοποιεί το γεγονός με κάθε πρόσφορο μέσο και να ενημερώνει κατά την
κρίση της τυχόν ενδιαφερόμενα μέρη (π.χ. κρατικές αρχές, συνεργαζόμενους
παρατηρητές, φορείς διαπίστευσης, ενώσεις καταναλωτών κλπ.) ή/και τα
αρμόδια αντίστοιχα ευρωπαϊκά όργανα.
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Άρθρο 8
Δικαιώματα μελών
1. Τα μέλη της ΕΝΩΣΗΣ δικαιούνται:
α) Να μετέχουν ισότιμα στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίζουν για τη
λήψη αποφάσεων με μία ψήφο το καθένα υπό την προϋπόθεση ότι θα
έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς την ΕΝΩΣΗ.
β) Να εκλέγουν και να εκλέγονται μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της
Επιτροπής Δεοντολογίας και της Ελεγκτικής Επιτροπής.
γ) Να συμμετέχουν στις επιτροπές και ομάδες εργασίας της ΕΝΩΣΗΣ.
δ) Να απολαμβάνουν τα ωφελήματα από την ιδιότητά τους ως μέλη της
ΕΝΩΣΗΣ και κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή.
ε) Να αποχωρούν από την ΕΝΩΣΗ ελεύθερα.
2. Άλλα ειδικότερα δικαιώματα δύναται να απονεμηθούν με απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.
3. Κάθε παρατηρητής ή άλλο πρόσωπο που έχει προσκληθεί από το
Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να συμμετέχει στις εργασίες και τις
συνελεύσεις της Γενικής Συνέλευσης με δικαίωμα λόγου και όχι ψήφου.
Άρθρο 9
Υποχρεώσεις μελών
1. Τα μέλη της ΕΝΩΣΗΣ οφείλουν:
α) Να συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών της ΕΝΩΣΗΣ.
β) Να τηρούν το παρόν καταστατικό, τον Κώδικα Δεοντολογίας και λοιπούς
εσωτερικούς κανονισμούς, καθώς και τις αποφάσεις των οργάνων της
ΕΝΩΣΗΣ.
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γ) Να παρίστανται στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
δ) Να συμμετέχουν στις ενέργειες και τις εργασίες της ΕΝΩΣΗΣ.
ε) Να είναι συνεπή προς τις οικονομικές υποχρεώσεις τους έναντι της
ΕΝΩΣΗΣ, ήτοι να καταβάλουν την εφάπαξ εισφορά για το δικαίωμα
εγγραφής και την ετήσια τακτική εισφορά ή όποια άλλη έκτακτη εισφορά
αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση.
στ) Να συνεργάζονται μεταξύ τους, να επιδεικνύουν αλληλεγγύη και να
ανταλλάσσουν πληροφορίες, απόψεις και εμπειρίες για θέματα σχετικά με
τον καταστατικό σκοπό.
ζ) Να ενημερώνουν τα όργανα της ΕΝΩΣΗΣ με έγκυρα αποδεικτικά στοιχεία
για οποιαδήποτε παρατυπία και παραβίαση του παρόντος καταστατικού και
των αποφάσεων των οργάνων της.
η) Να τηρούν τις προϋποθέσεις (θετικές και αρνητικές) της ιδιότητας του
μέλους, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 5 του παρόντος, και ιδίως να
διατηρούν σε ισχύ τη διαπίστευσή τους.
θ) Να ενημερώνουν την ΕΝΩΣΗ για οποιαδήποτε αλλαγή στο νομικό
καθεστώς τους και ιδίως στην εκπροσώπησή τους ή για ο,τιδήποτε άλλο
μπορεί να επηρεάσει τη συμμετοχή τους στην ΕΝΩΣΗ.
ι) Να τηρούν εχεμύθεια και να μην αποκαλύπτουν σε τρίτους πληροφορίες
και στοιχεία που γνωρίζουν στο πλαίσιο λειτουργίας και δραστηριοτήτων της
ΕΝΩΣΗΣ, χωρίς τη συναίνεση αυτής.
2. Άλλες υποχρεώσεις δύναται να αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση
για την ευόδωση των σκοπών της ΕΝΩΣΗΣ και να τροποποιείται σχετικά το
καταστατικό. Μέλος που δεν επιθυμεί να υποβληθεί στις νέες υποχρεώσεις
δύναται μόνον να παραιτηθεί από την ΕΝΩΣΗ.
3. Κάθε παραβίαση των διατάξεων του νόμου που αφορά στα σωματεία και
του παρόντος καταστατικού, επισύρει τον πειθαρχικό έλεγχο των παραβατών.
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Άρθρο 10
Εκπροσώπηση
Κάθε μέλος εκπροσωπείται στην ΕΝΩΣΗ δια του νομίμου εκπροσώπου του ή
από άλλο νομίμως και ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένο φυσικό
πρόσωπο.
Άρθρο 11
Πόροι τακτικοί – έκτακτοι
1. Τακτικοί πόροι της ΕΝΩΣΗΣ είναι οι τακτικές εισφορές των μελών της
(ετήσια συνδρομή) και η εφάπαξ καταβολή της συνδρομής για την εγγραφή
τους στην ΕΝΩΣΗ. Τα ποσά αυτά καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης.
2. Έκτακτοι πόροι είναι:
α) Έκτακτες εισφορές των μελών, οι οποίες καθορίζονται με απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης. Σε όλως απρόβλεπτες, επείγουσες και εξαιρετικές
περιπτώσεις τη σχετική απόφαση δύναται να λαμβάνει το Διοικητικό
Συμβούλιο, εφόσον το ύψος τους δεν υπερβαίνει το διπλάσιο της ετήσιας
τακτικής εισφοράς. Για ποσό μεγαλύτερο του ορίου αυτού αρμόδια να
αποφασίσει είναι η Γενική Συνέλευση.
β) Δικαιώματα συμμετοχής που εισπράττονται από συνέδρια, συμπόσια,
σεμινάρια, ημερίδες και λοιπές εκδηλώσεις που διοργανώνει η ΕΝΩΣΗ για
την κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών για τη διοργάνωσή τους.
γ) Έσοδα που προέρχονται από τις δραστηριότητες της ΕΝΩΣΗΣ και από την
καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση των περιουσιακών της στοιχείων.
δ) Επιχορηγήσεις ή χρηματοδοτήσεις από το Δημόσιο, λοιπούς κρατικούς
φορείς, συμπεριλαμβανομένων νομικών προσώπων του δημοσίου ή
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ευρύτερου δημοσίου τομέα και τοπικής αυτοδιοίκησης, πανεπιστημιακών και
άλλων ιδρυμάτων, την Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς Οργανισμούς κλπ. Επίσης
πάσης φύσεως επιχορηγήσεις από φυσικά ή νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού
τομέα.
ε) Τα έσοδα από τη συμμετοχή της σε ήδη συστημένους ή προς σύσταση
φορείς

διαχείρισης

αναπτυξιακών

ή

και

ερευνητικών

και

λοιπών

επιστημονικών προγραμμάτων.
στ) Τα έσοδα από τη συμμετοχή της ΕΝΩΣΗΣ σε μη κερδοσκοπικά ημεδαπά
ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς
σκοπούς και τη συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο
πλαίσιο αυτών των σκοπών.
ζ) Δωρεές ή/και κληροδοσίες φυσικών ή νομικών προσώπων ημεδαπών ή
αλλοδαπών. Δωρεές ή κληροδοσίες υπό όρους γίνονται αποδεκτές μόνον
μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.
η) Γενικά πάσης φύσεως πρόσοδοι από δραστηριότητες στο πλαίσιο των
σκοπών της ΕΝΩΣΗΣ.
θ) Κάθε άλλος νόμιμος πόρος.
Άρθρο 12
Οικονομική Διαχείριση - Προϋπολογισμός
1. Η διαχείριση των οικονομικών της ΕΝΩΣΗΣ διενεργείται με βάση τον
προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων, ο οποίος καταρτίζεται από το Διοικητικό
Συμβούλιο κατόπιν εισήγησης του Ταμία και εγκρίνεται από τη Γενική
Συνέλευση.
2. Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η
Δεκεμβρίου κάθε έτους. Ειδικά το πρώτο οικονομικό έτος αρχίζει από την
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ημερομηνία σύστασης της ΕΝΩΣΗΣ και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του
επόμενου έτους.
3. Έως την έγκριση του προϋπολογισμού του νέου έτους εισπράξεις και
πληρωμές δύναται να διενεργούνται με βάση τον προϋπολογισμό του
προηγούμενου έτους.
4. Ο ισολογισμός και ο απολογισμός κάθε έτους μαζί με την έκθεση της
Ελεγκτικής Επιτροπής υποβάλλονται υποχρεωτικά προς έγκριση στη Γενική
Συνέλευση εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους.
5. Ο Ταμίας διαχειρίζεται το ταμείο και τον τραπεζικό λογαριασμό της
ΕΝΩΣΗΣ, τηρεί δε τα βιβλία εσόδων – εξόδων καθώς και όλα τα φορολογικά
και λοιπά έντυπα της διαχείρισης και των περιουσιακών στοιχείων της
ΕΝΩΣΗΣ. Όλα τα βιβλία θα είναι αριθμημένα, μονογραμμένα και θεωρημένα
από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Ταμία του Διοικητικού
Συμβουλίου.
6. Οι εισπράξεις των εσόδων και οι πληρωμές των εξόδων διενεργούνται από
τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ταμία ή από άλλο ειδικώς
εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπο αντί του Προέδρου
ή του Ταμία.
7. Τα έσοδα εισπράττονται, αφότου εκδοθεί για κάθε περίπτωση διπλότυπο
γραμματίου είσπραξης σφραγισμένο με τη σφραγίδα της ΕΝΩΣΗΣ και
υπογεγραμμένο από τον Ταμία και τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου
ή από άλλο ειδικώς εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπο
αντί του Προέδρου ή του Ταμία.
8. Οι πάσης φύσεως πληρωμές διενεργούνται με εντάλματα πληρωμής και
επιταγές που υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου
και τον Ταμία ή από άλλο ειδικώς εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό
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Συμβούλιο πρόσωπο αντί του Προέδρου ή του Ταμία, και τίθεται η σφραγίδα
της ΕΝΩΣΗΣ.
9. Δαπάνη θεωρείται έγκυρη, εφόσον γι’ αυτή έχει ληφθεί απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου και εφόσον αναφέρεται στον εγκεκριμένο από τη
Γενική Συνέλευση προϋπολογισμό. Σε περίπτωση που προβλέπεται υπέρβαση
του προϋπολογισμού αποφασίζει σχετικά η Γενική Συνέλευση.
10. Ο Ταμίας υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο κατά την τελευταία
συνεδρίασή του πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλονται
τα απολογιστικά στοιχεία κάθε έτους, κατάσταση των μελών που
καθυστερούν τις εισφορές τους καθώς και αναλυτική έκθεση για τη
διαχειριστική και ταμειακή κατάσταση της ΕΝΩΣΗΣ. Επίσης τον ετήσιο
προϋπολογισμό και απολογισμό.
Άρθρο 13
Όργανα
Τα όργανα της ΕΝΩΣΗΣ είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό
Συμβούλιο, η Επιτροπή Δεοντολογίας και η Ελεγκτική Επιτροπή.
Άρθρο 14
Γενική Συνέλευση
Αρμοδιότητες
1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο της ΕΝΩΣΗΣ,
και απαρτίζεται από τα τακτικά μέλη της.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να αποφασίζει για κάθε θέμα που
αφορά στην ΕΝΩΣΗ και αποκλειστικώς αρμόδια για την:
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α) εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Συντ. Τίτλος Δ.Σ.).
β) εκλογή των μελών της Επιτροπής Δεοντολογίας (Συντ. Τίτλος Ε.Δ.).
γ) εκλογή των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής (Συντ. Τίτλος Ε.Ε.).
δ) εποπτεία και έλεγχο της διοίκησης της ΕΝΩΣΗΣ και των λοιπών
επιτροπών
ε) παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Δεοντολογίας και της Ελεγκτικής Επιτροπής. Η Γενική Συνέλευση δύναται να
ανακαλέσει οποτεδήποτε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της
Επιτροπής Δεοντολογίας με απόφαση των τριών τετάρτων (3/4) των
παρόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών της
στ) τροποποίηση του καταστατικού και μεταβολή του καταστατικού σκοπού
ζ) αναστολή των εργασιών της ΕΝΩΣΗΣ
η) έγκριση του προϋπολογισμού, ισολογισμού και απολογισμού
θ) διαχείριση των οικονομικών και περιουσιακών στοιχείων της ΕΝΩΣΗΣ
ι) έγκριση δαπάνης για ποσό που υπερβαίνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό
ή που δεν έχει προβλεφθεί σε αυτόν
ια) απολογισμό του έργου του Δ.Σ. μετά από τη λήξη κάθε έτους
ιβ) εκλογή προέδρου ΓΣ και μελών της εφορευτικής επιτροπής όταν
διενεργούνται εκλογές
ιγ) εκδίκαση προσφυγών κατά των αποφάσεων του Δ.Σ. και της ΕΔ.
ιδ) αποδοχή και διαγραφή των μελών κατόπιν σχετικής εισήγησης του Δ.Σ. ή
της ΕΔ στο πλαίσιο άσκησης πειθαρχικού ελέγχου
ιε) έγκριση των αποφάσεων της ΕΔ, όπου προβλέπεται στο παρόν
ιστ) επιβολή εκτάκτων εισφορών καθώς και για την αναπροσαρμογή των
κονδυλίων που αναφέρονται στο καταστατικό
ιζ) ορισμό εκπροσώπου στο ΕΣΥΔ από τα μέλη του ΔΣ, ο οποίος εκλέγεται
με μυστική ψηφοφορία κατόπιν κατάθεσης υποψηφιοτήτων ενώπιον της ΓΣ.
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ιη) απονομή του τίτλου του «Επιτίμου Προέδρου» και «Επιτίμου Μέλους»
της ΕΝΩΣΗΣ.
Άρθρο 15
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης
1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε τακτική Συνεδρία στην έδρα της
ΕΝΩΣΗΣ δύο (2) φορές το χρόνο, εντός του πρώτου και τρίτου τριμήνου,
αντίστοιχα. Εκτάκτως συνέρχεται με απόφαση Δ.Σ. όταν τούτο κριθεί
αναγκαίο. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο
στην ημεδαπή μετά από απόφαση του Δ.Σ.
2. Τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ζητήσουν τα μέλη της
ΕΝΩΣΗΣ με έγγραφη αίτηση του ενός πέμπτου (1/5) των μελών, καθώς
επίσης και η Ε.Δ. και η Ελεγκτική Επιτροπή για θέματα αρμοδιότητάς τους.
Η αίτηση για σύγκληση απευθύνεται στο Δ.Σ. και πρέπει να αναφέρει τα
θέματα που θα συζητηθούν. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις το Διοικητικό
Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση εντός 20ημέρου. Σε
περίπτωση αδράνειας ή άρνησης τη σύγκληση αποφασίζει το δικαστήριο.
3. Τα μέλη καλούνται στη Γενική Συνέλευση με ατομικές προσκλήσεις που
υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες
πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
4. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας
διάταξης, ο τόπος και ο χρόνος συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
5. Στη Γενική Συνέλευση συζητούνται συγκεκριμένα θέματα που
αναφέρονται

αποκλειστικά

στην

πρόσκληση

και

στα

οποία

συμπεριλαμβάνεται και ο απολογισμός του έργου του Δ.Σ., της Ε.Δ. και της
Ελεγκτικής Επιτροπής, από τον αντίστοιχο Πρόεδρο. Απόφαση για θέμα που
δεν αναγράφεται στην πρόσκληση είναι άκυρη.
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6. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να ληφθεί απόφαση και από αυτόκλητη συνέλευση,
ακόμη κι αν αυτή δεν έχει νομίμως ή καθόλου συγκληθεί ή για θέμα που δεν
υπάρχει στην ημερήσια διάταξη, εφόσον παρίστανται και συναινέσουν όλα τα
Μέλη της ΕΝΩΣΗΣ.
7. Με αίτηση τουλάχιστον του 15% των παρόντων μελών δύναται να
συζητηθούν και άλλα θέματα εκτός ημερησίας διάταξης κατόπιν σχετικής
απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.
8. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μελών που λαμβάνονται κατά
παράβαση της νομοθεσίας ή των διατάξεων του παρόντος καταστατικού
θεωρούνται άκυρες.
Άρθρο 16
Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης
1. Οι νόμιμοι εκπρόσωποι των μελών της ΕΝΩΣΗΣ προσέρχονται στη Γενική
Συνέλευση, όπου και όποτε έχουν προσκληθεί, και υπογράφουν το σχετικό
βιβλίο.
2. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εάν παρίσταται τουλάχιστον το
ήμισυ πλέον ενός (1/2 + 1) των μελών, εκτός εάν κατά περίπτωση ορίζεται
διαφορετικά στο παρόν. Εάν κατά την πρώτη συνέλευση δεν υπάρχει απαρτία
συγκαλείται νέα συνέλευση που συνεδριάζει μετά από επτά (7) ημέρες, ήτοι
την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας στον ίδιο τόπο και βρίσκεται
σε απαρτία αν παραστούν οσαδήποτε μέλη, χωρίς να απαιτείται εκ νέου
πρόσκληση. Κατά την επαναληπτική συνέλευση συζητούνται τα ίδια θέματα.
3. Προτού αρχίσουν οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης εκλέγονται από τα
παρόντα και ταμειακώς εντάξει μέλη ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της
Γενικής Συνέλευσης, καθώς και τα μέλη της τριμελούς εφορευτικής
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επιτροπής, όταν υπάρχουν αρχαιρεσίες. Πρόεδρος δεν μπορεί να είναι μέλος
του ΔΣ, ενώ χρέη Γραμματέως, ο οποίος τηρεί τα πρακτικά, μπορεί επίσης να
εκτελέσει και άλλο παριστάμενο πρόσωπο, μη μέλος, το οποίο θα ορίσει ο
Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή, εκλογές
διενεργούνται μόνο για τον Πρόεδρο και τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής.
Σε αυτήν δεν επιτρέπεται να μετέχουν υποψήφιοι για το Διοικητικό
Συμβούλιο, την Επιτροπή Δεοντολογίας και την Ελεγκτική Επιτροπή. Η
εφορευτική επιτροπή συντάσσει πρακτικό ψηφισάντων και καταγράφει τις
ψήφους που έλαβε κάθε υποψήφιος.
4. Η εκπροσώπηση μελών της ΕΝΩΣΗΣ στη Συνέλευση και την ψηφοφορία,
όταν οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών κωλύονται και δεν προσήλθαν,
επιτρέπεται μόνον από ένα έτερο μέλος για κάθε κωλυόμενο.
5. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών, εκτός εάν
κατά περίπτωση ορίζεται άλλως στο παρόν καταστατικό.
6. Στην έννοια των «παρόντων» της προηγούμενης παραγράφου, επί των
οποίων γίνεται ο υπολογισμός της απαιτούμενης πλειοψηφίας για τη λήψη
απόφασης, δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν οι λευκές ψήφοι και οι αποχές.
7. Πριν από κάθε ψηφοφορία θα πρέπει να διενεργείται έλεγχος για την
τήρηση της νόμιμης απαρτίας.
8. Οι ψηφοφορίες είναι φανερές, πλην αυτών που αφορούν σε αρχαιρεσίες, σε
έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά θέματα και θέματα που αφορούν ενστάσεις
για επιβληθείσα πειθαρχική ποινή, για τα οποία λαμβάνονται αποφάσεις με
μυστική ψηφοφορία.
9. Κατά τη διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας παρίστανται υποχρεωτικά μόνο
τα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου.
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10. Στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης δύναται να παρίσταται ο
νομικός σύμβουλος της ΕΝΩΣΗΣ, οι παρατηρητές ή άλλα πρόσωπα που
έχουν προσκληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
11. Η Γενική Συνέλευση με απλή πλειοψηφία των μελών της μπορεί να
αρνηθεί τη συμμετοχή προσκεκλημένων προσώπων.
12. Τα πρακτικά της συνεδρίασης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το
Γραμματέα της Συνέλευσης και παραδίδονται στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.
προς φύλαξη του σχετικού βιβλίου.
Άρθρο 17
Αρχαιρεσίες
1. Όσοι επιθυμούν να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της
Επιτροπής Δεοντολογίας και της Ελεγκτικής Επιτροπής υποβάλλουν δια του
νομίμου εκπροσώπου τους σχετική αίτηση στο Δ.Σ. εντός της προθεσμίας
που τίθεται από αυτό. Προϋπόθεση για την εγκυρότητα της υποβολής
υποψηφιότητας είναι η μη ύπαρξη οικονομικών εκκρεμοτήτων έναντι της
ΕΝΩΣΗΣ.
2. Η αίτηση υποψηφιότητας πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση
του εκπροσώπου του ενδιαφερομένου μέλους ότι δεν τελεί σε στέρηση
πολιτικών δικαιωμάτων και δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για
κακούργημα ή βαρύ πλημμέλημα.
3. Τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά και ξεχωριστά για το
Διοικητικό Συμβούλιο, την Επιτροπή Δεοντολογίας και την Ελεγκτική
Επιτροπή,

γνωστοποιούνται

εγκαίρως

στα

μέλη

της

ΕΝΩΣΗΣ,

καταχωρούνται δε στο ίδιο ή διαφορετικό ψηφοδέλτιο κατά την κρίση του
Διοικητικού Συμβουλίου.
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4. Τα μέλη της ΕΝΩΣΗΣ εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία τα αιρετά μέλη
σημειώνοντας δίπλα στο όνομα με σταυρό ή Χ τα πρόσωπα της προτίμησής
τους, έως τέσσερα (4) για το Διοικητικό Συμβούλιο έως τρία (3) για την
Επιτροπή Δεοντολογίας και μέχρι δύο (2) για την Ελεγκτική Επιτροπή.
5. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και
ταμειακώς εντάξει μελών τα μέλη του Δ.Σ., της Ελεγκτικής Επιτροπής και
της Επιτροπής Δεοντολογίας.
6. Επιτυχόντες ανακηρύσσονται αυτοί που κατά σειρά κατάταξης έλαβαν τις
περισσότερες ψήφους, εκ των οποίων εκλέγονται κατά σειρά προτεραιότητας
πρώτα τα τακτικά και στη συνέχεια τα αναπληρωματικά μέλη.
7. Σε περίπτωση ισοψηφίας εκλέγεται ο επιτυχών δια κλήρωσης μεταξύ των
ισοψηφησάντων.
Άρθρο 18
Διοικητικό Συμβούλιο
1. Η ΕΝΩΣΗ διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο
αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Ταμία και τέσσερα (4)
μέλη. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι μόνον οι νόμιμοι
εκπρόσωποι των μελών, είναι δε όλοι άμισθοι και εκλέγονται από τη Γενική
Συνέλευση με τους αναπληρωτές τους. Τα αναπληρωματικά μέλη δύνανται
να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.
2. H θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι διετής.
3. Το Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα εντός οκτώ (8) ημερών από την εκλογή του
προκειμένου να εκλεγεί ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Ταμίας. Σε
περίπτωση που υπάρξουν τουλάχιστον δύο υποψηφιότητες η εκλογή του
Προέδρου γίνεται με μυστική ψηφοφορία.
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4. Οι ιδιότητες του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Ταμία δεν μπορούν
να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. Επίσης τα μέλη του Δ.Σ., της Επιτροπής
Δεοντολογίας και της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν μπορεί να ταυτίζονται.
5. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. επιτρέπεται να εκλεγούν υπό την
αυτή ιδιότητα ή αντίστροφα μόνον για δύο (2) συνεχόμενες θητείες. Μέλη
που έχουν παραιτηθεί δεν επιτρέπεται να θέσουν υποψηφιότητα στην αμέσως
επόμενη εκλογή μελών του Δ.Σ. Υπό την επιφύλαξη των προηγούμενων
εδαφίων άλλος χρονικός περιορισμός στην επανεκλογή των μελών του Δ.Σ.
δεν τίθεται.
6. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τουλάχιστον μία (1) φορά κάθε δύο μήνες ή και
εκτάκτως όταν το συγκαλέσει ο Πρόεδρος, μετά από πρόσκληση ή μετά από
αίτηση δύο (2) τουλάχιστον μελών του.
7. Τα μέλη του Δ.Σ. ειδοποιούνται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την
ημερομηνία της συνεδρίασης του Δ.Σ. με έγγραφες προσκλήσεις, στις οποίες
αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Σε εντελώς έκτακτες
περιπτώσεις τα μέλη δύναται να κληθούν ακόμη και κατά την ίδια ημέρα της
συνεδρίασης με οποιοδήποτε μέσο.
8. Το Δ.Σ. ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα εφόσον
παρίστανται τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη του. Η απαρτία θα πρέπει να
τηρείται καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δ.Σ. και πριν τη λήψη
εκάστης απόφασης.
9. Στις συνεδριάσεις προεδρεύει ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος, απόντος ή
κωλυομένου του πρώτου. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η
ψήφος του Προέδρου. Η ερμηνευτική διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου
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16 για την έννοια των «παρόντων» μελών εφαρμόζεται εν προκειμένω, όπως
και σε κάθε άλλη ψηφοφορία που διενεργείται με βάση το παρόν
καταστατικό.
10. Για τις συνεδριάσεις και αποφάσεις του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά, τα
οποία καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Αντίγραφα και αποσπάσματα των
πρακτικών της συνεδρίασης του Δ.Σ. επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον
αναπληρωτή του.
11. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή άλλου κωλύματος του Προέδρου,
αυτός αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο έως την εκλογή νέου Προέδρου,
η οποία πραγματοποιείται στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ.
12. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή άλλου κωλύματος μέλους του
Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και σε περίπτωση ανάκλησης της
εκπροσώπησης του μέλους/φορέα από τον εκλεγμένο εκπρόσωπό του για
οιονδήποτε λόγο ή αιτία, αυτό αναπληρώνεται από το αμέσως επόμενο
αναπληρωματικό μέλος, του οποίου η θητεία λήγει με τη θητεία των λοιπών
μελών του Δ.Σ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος, η
κάλυψη της κενής θέσης γίνεται κατόπιν σχετικής ψηφοφορίας από την
επόμενη Γενική Συνέλευση.
13. Σε περίπτωση παραίτησης, λύσης, πτώχευσης, ανάκλησης της άδειας
λειτουργίας ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο έκπτωσης μέλους του Δ.Σ., το μέλος
αυτό αντικαθίσταται από το αμέσως επόμενο εκλεγμένο αναπληρωματικό
μέλος. Η θητεία του αναπληρωματικού μέλους λήγει με τη θητεία των
υπολοίπων μελών του Δ.Σ.
14. Σε περίπτωση που συζητηθεί θέμα που αφορά φορέα της ΕΝΩΣΗΣ, ο
οποίος εκπροσωπείται στο Δ.Σ., ο εκπρόσωπός του καλείται μεν κανονικά,
αλλά δεν συμμετέχει στην ψηφοφορία.
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15. Μέλος που δεν προσέρχεται επί τρεις (3) διαδοχικές τακτικές ή έκτακτες
συνεδριάσεις θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί, εκτός εάν αποδεδειγμένα
κωλύεται για λόγους ανωτέρας βίας, εφόσον τους έχει γνωστοποιήσει στον
Πρόεδρο. Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. μπορεί να προβεί σε κάλυψη της
θέσης από τα αναπληρωματικά μέλη του. Εφόσον δεν υπάρχουν
αναπληρωματικά μέλη, η κάλυψη της κενής θέσης γίνεται κατόπιν
ψηφοφορίας από την επόμενη Γενική Συνέλευση.
16. Σε περίπτωση παραίτησης τριών (3) μελών του Δ.Σ. και εφόσον για
οποιονδήποτε λόγο δεν μπορούν να αναπληρωθούν από τα αναπληρωματικά,
τη διοίκηση της ΕΝΩΣΗΣ αναλαμβάνει προσωρινώς Διοικητικό Συμβούλιο,
το οποίο απαρτίζεται από τα εναπομείναντα μέλη του Δ.Σ. και τα μέλη της
Ελεγκτικής Επιτροπής, με μοναδικό σκοπό τη σύγκληση έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης για την εκλογή Δ.Σ.
17. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. δύναται να παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου
ο νομικός σύμβουλος ή άλλα πρόσωπα, εφόσον έχουν κληθεί από τον
Πρόεδρο ή το Δ.Σ.
Άρθρο 19
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που
αφορά στη διοίκηση της ΕΝΩΣΗΣ και τη διαχείριση της περιουσίας της,
εκτός από εκείνα για τα οποία είναι αποκλειστικώς αρμόδια η Γενική
Συνέλευση.
2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) Διοικεί την ΕΝΩΣΗ και διαχειρίζεται την κινητή και ακίνητη περιουσία
της.
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β) Ενεργεί για την είσπραξη των εσόδων και την πληρωμή των δαπανών που
έχουν αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση με βάση τον εγκεκριμένο
προϋπολογισμό.
γ) Καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό, ισολογισμό, απολογισμό και τις
διαχειριστικές εκθέσεις, τα οποία υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική
Συνέλευση.
δ) Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση δια του Προέδρου του και αποφασίζει για
τα θέματα της ημερήσιας διάταξης στα οποία θα πρέπει να συμπεριληφθούν
και τα θέματα τα οποία έχει ζητήσει η Ε.Δ. ή και η Εξελεκτική Επιτροπή.
ε) Εισηγείται στη Γενική Συνέλευση για την εγγραφή των μελών και τη
διαγραφή τους.
στ) Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τις σχετικές με τις
αρμοδιότητες του Δ.Σ.
ζ) Έχει την επιμέλεια της τήρησης των διατάξεων του καταστατικού και της
εύρυθμης λειτουργίας της ΕΝΩΣΗΣ.
η) Προσλαμβάνει και απολύει το πάσης φύσεως προσωπικό, συμβούλους και
ειδικούς συνεργάτες της ΕΝΩΣΗΣ.
θ) Συστήνει επιτροπές και ομάδες εργασίας, αναθέτει έργα και υπηρεσίες σε
τρίτους στο πλαίσιο των σκοπών της ΕΝΩΣΗΣ.
ι) Ορίζει τους εκπροσώπους της ΕΝΩΣΗΣ στους φορείς στους οποίους αυτή
εκπροσωπείται, εκτός από τον εκπρόσωπό της στο ΕΣΥΔ, ο οποίος ορίζεται
με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τα ανωτέρω.
ια) Καταρτίζει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΝΩΣΗΣ και τους
εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας των Επιτροπών ή όποιους άλλους
κανονισμούς κρίνει αναγκαίους, τους οποίους υποβάλλει προς έγκριση στη
Γενική Συνέλευση.
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ιβ) Εισηγείται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση διαδικασίες και κριτήρια
για την αξιολόγηση των μελών της ΕΝΩΣΗΣ σύμφωνα με τα κριτήρια του
άρθρου 3 παρ. Γ εδ.δ και ως προς τον Κώδικα Δεοντολογίας και τους
σκοπούς της ΕΝΩΣΗΣ.
3. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και εφόσον δρουν μέσα στα
πλαίσια των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους, ο Πρόεδρος και τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν καμία προσωπική ευθύνη έναντι
τρίτων για πράξεις ή παραλείψεις της ΕΝΩΣΗΣ, είναι όμως υπόλογοι έναντι
της Γενικής Συνέλευσης για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και των
αποφάσεων αυτής.
Άρθρο 20
Αρμοδιότητες Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου
1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) Καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης του Διοικητικού
Συμβουλίου, συγκαλεί αυτό, καθώς και τη Γενική Συνέλευση μετά από
απόφαση

του

Διοικητικού

Συμβουλίου.

Στην

περίπτωση

άσκησης

πειθαρχικού ελέγχου από την Ε.Δ., ο Πρόεδρος του ΔΣ υποχρεούται να
συγκαλέσει ΓΣ για την ολοκλήρωση της πειθαρχικής διαδικασίας κατά τα
προβλεπόμενα στο παρόν καταστατικό.
β) Εκπροσωπεί εξωδίκως και δικαστικώς την ΕΝΩΣΗ, μπορεί δε να αναθέσει
σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλο ή σε δικηγόρο την
εκπροσώπησή της, εξουσιοδοτώντας ή παρέχοντας σχετική πληρεξουσιότητα
στα πρόσωπα αυτά.
γ) Διοικεί τις υπηρεσίες της ΕΝΩΣΗΣ και κατευθύνει τις ενέργειες των
οργάνων της πλην της Επιτροπής Δεοντολογίας μέσα στα πλαίσια που
καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση.
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δ) Επιμελείται της εκτέλεσης των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
και της Γενικής Συνέλευσης.
ε) Εκδίδει και υπογράφει για λογαριασμό της ΕΝΩΣΗΣ πιστοποιητικά ή άλλα
έγγραφα.
στ) Παρακολουθεί και ελέγχει τα οικονομικά της ΕΝΩΣΗΣ.
ζ) Υπογράφει με τον Ταμία κατά τα ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο 12 παρ. 6
έως 8 τα εντάλματα εισπράξεων, πληρωμών και τις επιταγές.
η) Παραπέμπει στον Πρόεδρο της Ε.Δ. κάθε καταγγελία ή παράπονο που
απευθύνεται στην ΕΝΩΣΗ και άπτεται του θέματος σχετικού με παραβίαση
του Κανονισμού Δεοντολογίας της ΕΝΩΣΗΣ.
θ) Ελέγχει και τηρεί τα βιβλία της ΕΝΩΣΗΣ.
ι) Καλεί την Ελεγκτική Επιτροπή για έλεγχο των οικονομικών.
ια) Αποφασίζει την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αντιπρόεδρο και γενικά
μπορεί να μεταβιβάσει ορισμένες αρμοδιότητές του σε άλλο μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλο ή συνεργάτη της ΕΝΩΣΗΣ.
2. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να γνωστοποιεί στα μέλη του Δ.Σ. τις ενέργειές
του.
3. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.
Άρθρο 21
Αρμοδιότητες Αντιπροέδρου
1. Ο Αντιπρόεδρος:
α. Έχει τη διεύθυνση της γραμματείας της ΕΝΩΣΗΣ.
β. Τηρεί το Μητρώο Μελών.
γ. Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ.
δ. Τηρεί τη σφραγίδα της ΕΝΩΣΗΣ.
ε. Συνεργάζεται με τα όργανα της ΕΝΩΣΗΣ και παρέχει σε αυτά κάθε
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απαιτούμενο στοιχείο από τα αρχεία που τηρεί.
στ. Φυλάσσει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού
Συμβουλίου, των εφορευτικών επιτροπών καθώς επίσης και τις εκθέσεις της
Ε.Δ. και της Ε.Ε.
ζ. Είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την ακριβή τήρηση των βιβλίων
και στοιχείων της ΕΝΩΣΗΣ.
2. Τον Αντιπρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληροί ο Ταμίας ή ένα
μέλος του Δ.Σ. που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.
Άρθρο 22
Αρμοδιότητες Ταμία
1. Ο Ταμίας:
α. Έχει τη διαχείριση των οικονομικών της ΕΝΩΣΗΣ.
β. Ενεργεί πληρωμές και εισπράξεις βάσει ενταλμάτων πληρωμής και
γραμματίων είσπραξης που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο.
γ. Κινεί τον τραπεζικό λογαριασμό της ΕΝΩΣΗΣ.
δ. Θέτει στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής
Επιτροπής, της Γενικής Συνέλευσης και του Προέδρου, κάθε στοιχείο που
αφορά στην οικονομική κατάσταση της ΕΝΩΣΗΣ.
ε. Τηρεί τα βιβλία που ορίζει ο νόμος και το καταστατικό και είναι
συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την οικονομική κατάσταση της ΕΝΩΣΗΣ.
στ. Υποβάλλει κάθε τρίμηνο συνοπτική περιγραφή της κατάστασης των
οικονομικών της ΕΝΩΣΗΣ στο Δ.Σ.
2. Τον Ταμία όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληροί ένας από τους
συμβούλους που ορίζεται από το Δ.Σ.

3η τροποποίηση/22η ΓΣ 18-7-2012

29/39

Άρθρο 23
Επιτροπή Δεοντολογίας
1. Η Επιτροπή Δεοντολογίας (Ε.Δ.) απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη με διετή
θητεία, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.
2. Μέλη της Ε.Δ. δύνανται να εκλέγονται τόσο τακτικά μέλη της ΕΝΩΣΗΣ,
όσο και τρίτοι, εφ’ όσον έχουν αυξημένο κύρος και φήμη κατά την κρίση της
Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, όμως, την πλειοψηφία των μελών
της θα πρέπει να αποτελούν τα τακτικά μέλη της ΕΝΩΣΗΣ.
3. Αρμοδιότητα της Ε.Δ. είναι να εξετάζει και να αποφαίνεται,
αυτεπαγγέλτως ή μετά από καταγγελία οιουδήποτε, δηλαδή μέλους της
ΕΝΩΣΗΣ ή τρίτων, για όλες τις περιπτώσεις παραβίασης των απαιτήσεων
του παρόντος καταστατικού, του Κώδικα Δεοντολογίας και λοιπών
εσωτερικών κανονισμών, καθώς και των συμφωνηθεισών διαδικασιών
λειτουργίας της ΕΝΩΣΗΣ, όπως επίσης και η επιβολή πειθαρχικών ποινών.
Μετά τη διενεργηθείσα εξέταση αποφαίνεται εγγράφως με την έκδοση
σχετικού πρακτικού, τεκμηριώνοντας την τυχόν διαπιστούμενη παραβίαση
και επιβάλλοντας την κατά την κρίση της πειθαρχική ποινή.
Άρθρο 24
Αρμοδιότητες Προέδρου Επιτροπής Δεοντολογίας (Ε.Δ.)
1. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας έχει της εξής αρμοδιότητες:
α) Εκπροσωπεί την Ε.Δ., καθορίζει τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης,
συγκαλεί αυτή και επιμελείται της εκτέλεσης των αποφάσεων της, καθώς
και των αποφάσεων της ΓΣ που αφορούν την Ε.Δ..
β) Εκδίδει και υπογράφει για λογαριασμό της Ε.Δ. κάθε σχετικό με
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αυτή έγγραφο κάνοντας χρήση του λογοτύπου της ΕΝΩΣΗΣ.
γ) Τηρεί το αρχείο της Ε.Δ.
δ) Αποφασίζει την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αντιπρόεδρο και
γενικά, μπορεί να μεταβιβάσει ορισμένες αρμοδιότητες του σε άλλο
μέλος της Ε.Δ. Υποχρεούται, δε, να γνωστοποιεί στην Ε.Δ. τις
ενέργειες του.
ε) Τηρεί ενήμερη τη ΓΣ και το ΔΣ για τις υποθέσεις που εξετάζει και τις
αποφάσεις που έλαβε.
2. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.
Άρθρο 25
Πειθαρχικός έλεγχος
1. Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται από την Επιτροπή Δεοντολογίας μετά από
τεκμηριωμένη απόφασή της. σε περιπτώσεις παραβίασης των κανόνων που
θεσπίζει το Καταστατικό, ο Κώδικας Δεοντολογίας ή λοιποί κανονισμοί,
καθώς επίσης και για οποιαδήποτε απρεπή και ανάρμοστη συμπεριφορά
μέλους, με την οποία βλάπτεται άλλο μέλος, η ίδια η ΕΝΩΣΗ ή τρίτος. Σε
περίπτωση που πρέπει να συζητηθεί θέμα πειθαρχικού ελέγχου μέλους της
Ένωσης που εκπροσωπείται στην ΕΔ., ο αντίστοιχος εκπρόσωπος δεν παίρνει
μέρος στη σχετική συνεδρίαση.
2. Η ΕΔ, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, δύναται να αποφασίσει
είτε: α) να θέσει την υπόθεση στο αρχείο, κρίνοντας ότι δεν προκύπτει
πειθαρχικό παράπτωμα, β) να επιβάλει μία από τις ακόλουθες ποινές:
i) σύσταση
ii) επίπληξη
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iii) προσωρινή διαγραφή μεγίστης διάρκειας έξι (6) μηνών
iv) αποβολή - οριστική διαγραφή. Ειδικώς για την επιβολή της ποινής αυτής
απαιτείται επιπλέον έγκριση της ΓΣ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του
παρόντος.
3. Για την επιβολή πειθαρχικής ποινής ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία:
α. Εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή οιασδήποτε καταγγελίας
που τεθεί υπ’ όψιν της ΕΝΩΣΗΣ, η ΕΔ καλεί σε έγγραφη απολογία το
ενδιαφερόμενο μέλος.
β. Το ενδιαφερόμενο μέλος, εντός δέκα (10) ημερών, υποβάλλει την
απολογία του στην ΕΔ μαζί με όλα τα σχετικά έγγραφα.
γ. Η ΕΔ, στο πλαίσιο της διερευνήσεως της εν λόγω καταγγελίας,
δύναται να απευθύνεται και σε κάθε τρίτο έχοντα άμεσα ή έμμεσα σχέση με
την υπόθεση, ζητώντας σχετικές πληροφορίες. Η ΕΔ εκτιμώντας τα στοιχεία
της υπόθεσης, αποφαίνεται ειδικώς και αιτιολογημένως για την άσκηση
πειθαρχικού ελέγχου ή μη και την επιβολή τυχόν ποινής, την οποία οφείλει να
κοινοποιήσει σε όλα τα μέλη της ΕΝΩΣΗΣ, στο ΔΣ και σε κάθε τρίτο
ενδιαφερόμενο μαζί με τα πρακτικά της σχετικής συνεδρίασης. Κατά της
απόφασης αυτής και εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την
κοινοποίησή της, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον δικαιούται να
υποβάλει ένσταση ενώπιον της ΕΔ, επί της οποίας αποφαίνεται η ΓΣ κατά τα
προβλεπόμενα στο παρόν καταστατικό.
δ. Η επιβληθείσα ποινή, πλην της απλής σύστασης, της επίπληξης και
της προσωρινής διαγραφής της παρ. 2, για τις οποίες δεν απαιτείται περαιτέρω
εξέταση από τη ΓΣ όταν δεν υπάρχει ένσταση, μαζί με την απολογία και την
τυχόν υποβληθείσα ένσταση, εισάγονται υποχρεωτικά προς εξέταση/έγκριση
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στην επόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφαίνεται τελεσίδικα για την
επικύρωση, ακύρωση ή τροποποίηση της.
ε. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει, ως ανωτέρω, με μυστική
ψηφοφορία, σε αυτή δε, δύναται να συμμετέχει και να ψηφίζει και το υπό
κρίσιν μέλος. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δημοσιοποιούνται στα
μέλη.
στ. Με μέριμνα του Δ.Σ. και της Ε.Δ., η χρονική διάρκεια για την
ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας με την έγκριση ή μη της ΓΣ δεν θα
πρέπει να υπερβαίνει τους έξι μήνες.
4. Σε περίπτωση που μέλος παραβιάζει Κανόνα Δεοντολογίας σχετικό με
αθέμιτη διαφήμιση, πέραν των πειθαρχικών κυρώσεων με απόφαση ΕΔ., το εν
λόγω μέλος είναι δυνατόν να του ζητηθεί να προβεί σε αντίστοιχη διορθωτική
διαφήμιση. Τυχόν ένσταση του Φορέα, η οποία υποβάλλεται εγγράφως προς
την ΕΔ., κρίνεται τελεσίδικα από τη Γενική Συνέλευση κατά τα ανωτέρω.
5.

Μέλος της ΕΝΩΣΗΣ στο οποίο έχει υποβληθεί πειθαρχική ποινή

«προσωρινής διαγραφής» δεν δύναται να εκπροσωπείται στα όργανα της
ΕΝΩΣΗΣ κατά τη χρονική διάρκεια που αυτό εκτίει την ποινή του. Στις
περιπτώσεις αυτές, προσωρινή αντικατάστασή του με αναπληρωματικό μέλος
γίνεται κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου της ΕΝΩΣΗΣ και με μέριμνα
του Προέδρου του.
Άρθρο 26
Ελεγκτική Επιτροπή
1. Η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών για
δύο (2) έτη και απαρτίζεται από τρία (3) τακτικά μέλη και τους αναπληρωτές
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τους. Τα μέλη αυτά δεν μπορεί να ταυτίζονται με τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου και τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας.
2. Η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονομική κατάσταση της ΕΝΩΣΗΣ
και ειδικότερα τις διαχειριστικές πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και
του Ταμία, προκειμένου να επιβλέπει εάν είναι σύμφωνες με τη νομοθεσία,
το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Η Ελεγκτική
Επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση που τη θέτει υπόψη της Γενικής
Συνέλευσης των μελών το αργότερο δύο μήνες από τη λήξη του οικονομικού
έτους.
3. Ο έλεγχος αυτός ενεργείται μετά από παραγγελία είτε της Γενικής
Συνέλευσης είτε του Διοικητικού Συμβουλίου ή και αυτεπαγγέλτως
οποτεδήποτε. Υποχρεωτικά διενεργείται έλεγχος κατά τη λήξη του
οικονομικού έτους, οπότε η Ελεγκτική Επιτροπή συντάσσει έκθεση που
ανακοινώνεται στα μέλη της ΕΝΩΣΗΣ πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν
από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης προκειμένου να τεθούν υπόψη της
τα πορίσματα.
4. Η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση διαχειριστικών ανωμαλιών με
έγγραφο της που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αιτηθεί
τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης προκείμενου να θέσει υπόψη της τα
πορίσματα.
Άρθρο 27
Τροποποίηση καταστατικού – Διάλυση της ΕΝΩΣΗΣ
1 . Για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού καθώς και για τη λύση
της ΕΝΩΣΗΣ απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία
συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό σε έκτακτη συνεδρίαση. Στη
συνέλευση πρέπει υποχρεωτικά να παρίστανται τουλάχιστον τα μισά συν ένα
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εγγεγραμμένα μέλη και η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών
τετάρτων (3/4) των παρόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών.
2. Ειδικώς προκειμένου να ληφθεί απόφαση για τη μεταβολή του
καταστατικού σκοπού της ΕΝΩΣΗΣ θα πρέπει να συναινέσουν όλα τα μέλη.
Τυχόν απόντες δύνανται να συναινέσουν εγγράφως.
3. Κάθε τροποποίηση του παρόντος ισχύει από την επομένη της εγγραφής της
στα σχετικά βιβλία σωματείων του Πρωτοδικείου.
4. Η ΕΝΩΣΗ λύεται ελεύθερα εφόσον το αποφασίσουν τα μέλη της σύμφωνα
με τα παραπάνω.
5. Επίσης τη διάλυση της ΕΝΩΣΗΣ δύναται να προτείνει το Διοικητικό
Συμβούλιο ή τουλάχιστον 15 μέλη ή η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση
σοβαρής διαχειριστικής ανωμαλίας.
6. Η ΕΝΩΣΗ λύεται εάν ο αριθμός των μελών της περιοριστεί σε λιγότερα
από δέκα τρία (13) ή εάν ο σκοπός και η λειτουργία της γίνουν παράνομοι,
ανήθικοι ή αντίθετοι προς τα χρηστά ήθη και τη δημόσια τάξη.
7. Διάλυση της ΕΝΩΣΗΣ μπορεί επίσης να επέλθει εφόσον έχει αποχωρήσει
ή έχει διαγραφεί σημαντικός αριθμός μελών και από τα εναπομείναντα μέλη
δεν μπορεί να αναδειχθεί διοίκηση, όπως επίσης όταν δεν μπορεί να
αναδειχθεί διοίκηση και για οποιαδήποτε άλλη αιτία, καθώς και εάν ο σκοπός
της ΕΝΩΣΗΣ παύσει να υφίσταται λόγω αδράνειας της ΕΝΩΣΗΣ.
8. Με απόφαση του Δικαστηρίου μπορεί να διαλυθεί η ΕΝΩΣΗ για
παράβαση του νόμου που διέπει τα σωματεία ή το καταστατικό.
9. Τη λύση ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης, κατά το οποίο τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου καθίστανται αυτοδικαίως εκκαθαριστές και
υποχρεούνται να ορίσουν άμεσα δύο εκπροσώπους τους. Οι εκπρόσωποι
αυτοί ενεργώντας από κοινού θα υπογράφουν κάθε έγγραφο ή σύμβαση
σχετική με την εκκαθάριση.
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10. Μετά το στάδιο της εκκαθάρισης, το προϊόν αυτής σε καμία περίπτωση
δεν διανέμεται μεταξύ των μελών του. Για την τύχη του αποκλειστικώς
αρμόδια να αποφασίσει είναι η Γενική Συνέλευση των μελών.
Άρθρο 28
Εσωτερικοί Κανονισμοί
1. Θέματα που αφορούν στην εσωτερική λειτουργία της ΕΝΩΣΗΣ και την
οργάνωση αυτής, μπορεί να ρυθμίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς.
2. Οι πάσης φύσεως κανονισμοί της ΕΝΩΣΗΣ καταρτίζονται κατ’
αρμοδιότητα από το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ε.Δ. και εισάγονται προς
έγκριση στη Γενική Συνέλευση.
Άρθρο 29
Σφραγίδα
Η σφραγίδα του σωματείου θα είναι στρογγυλή και θα αναγράφεται
περιμετρικώς

αυτής:

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΕΝΩΣΗ

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ

ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» και εντός μικρότερου
κύκλου, στο κέντρο της σφραγίδας, θα αναγράφεται ο διακριτικός τίτλος:
«HELLASCERT».
Άρθρο 30
Βιβλία
Τα βιβλία που τηρεί η ΕΝΩΣΗ είναι:
α. Μητρώο μελών της ΕΝΩΣΗΣ, στο οποίο καταχωρούνται όλα τα στοιχεία
των μελών.
β. Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
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γ. Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μελών και
παρουσίας των μελών της.
δ. Βιβλίο εσόδων - εξόδων.
ε. Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.
Άρθρο 31
Γενικές Διατάξεις
1. Πράξεις των οργάνων της ΕΝΩΣΗΣ είναι ισχυρές και δεσμεύουν αυτήν,
εφόσον διενεργήθηκαν μέσα στα πλαίσια της αρμοδιότητας τους και
αποφασίζονται κατά το χρόνο της θητείας τους.
2. Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό θα
ρυθμίζεται από τις διατάξεις του ΑΚ και την κείμενη νομοθεσία σχετικά με
τα σωματεία.
3. Κάθε φορέας - μέλος είναι υπεύθυνος για τις πράξεις και τις
δραστηριότητές του.
4. Τα μέλη της ΕΝΩΣΗΣ δεσμεύονται να λειτουργούν στα πλαίσια του
υγιούς και θεμιτού ανταγωνισμού.
5. Οι δραστηριότητες της ΕΝΩΣΗΣ δεν είναι ανταγωνιστικές ως προς εκείνες
των μελών της ούτε πιστοποιήσιμες από αυτά.
Άρθρο 32
Μεταβατικές διατάξεις – Προσωρινώς Διοικούσα Επιτροπή
1. Η οικονομική επιβάρυνση των μελών της ΕΝΩΣΗΣ έως τη λήψη
διαφορετικής απόφασης, καθορίζεται ως εξής:
α. Δικαίωμα εγγραφής μελών ποσό 600 ευρώ.
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β. Ετήσια συνδρομή μελών ποσό 1.000 ευρώ.
2. Τα ιδρυτικά μέλη εξέλεξαν σήμερα προσωρινώς Διοικούσα Επιτροπή, η
οποία εξουσιοδοτείται να προβεί στα δέοντα για την αναγνώριση του
παρόντος καταστατικού από το αρμόδιο Δικαστήριο και να αποδεχθεί τυχόν
τροποποιήσεις και προσθήκες των διατάξεων αυτού, οι οποίες δύναται να
υποδειχθούν από το Δικαστήριο κατά την έγκρισή του.
3. Η προσωρινώς Διοικούσα Επιτροπή εξουσιοδοτείται να ενεργεί ό,τι
απαιτείται για τη λειτουργία της ΕΝΩΣΗΣ έως ότου εκλεγεί Διοικητικό
Συμβούλιο. Για το λόγο αυτό η Διοικούσα Επιτροπή υποχρεούται να
συγκαλέσει την πρώτη Γενική Συνέλευση των μελών το αργότερο σε δύο (2)
μήνες από τη σύσταση της ΕΝΩΣΗΣ για την εκλογή των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής.
4. Προσωρινά και μέχρις ότου η ΕΝΩΣΗ αποκτήσει την κατάλληλη
υπηρεσιακή υποδομή, τη γραμματειακή υποστήριξη αναλαμβάνει το μέλος
που εκπροσωπεί ο Πρόεδρος της ΕΝΩΣΗΣ ή άλλο μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου, κατόπιν απόφασης της προσωρινώς Διοικούσας Επιτροπής.
Άρθρο 33
Τελική διάταξη
Το παρόν καταστατικό αποτελείται από 33 άρθρα, αναγνώστηκε άρθρο προς
άρθρο και εγκρίθηκε σήμερα ως έχει κατ' άρθρο και στο σύνολό του από τα
ιδρυτικά μέλη, τα οποία συνεδρίασαν για το σκοπό αυτό, θα ισχύσει δε από
την εγγραφή του στα τηρούμενα βιβλία σωματείων του Πρωτοδικείου
Αθηνών.
Αθήνα, 12/12/2003
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3η τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της «Ελληνικής
Ένωσης

Διαπιστευμένων

Φορεών

Επιθεώρησης–Πιστοποίησης»

(HELLASCERT), όπως εγκρίθηκε από την 22η ΓΣ των μελών της, την 18η
Ιουλίου 2012.

Aθήνα, 1-10-2012
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

---------------------Ιωάννης Δημητριάδης
ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.
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Ο Αντιπρόεδρος ΔΣ

------------------------Κων/νος Διαμαντόπουλος
ΒΙΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
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