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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Άρθρο 1
A. Ιδξύεηαη Δπηζηεκνληθό σκαηείν, ζπιινγηθό όξγαλν ησλ Διιήλσλ πηπρηνύρσλ Βηνιόγσλ θαη
Βηνεπηζηεκόλσλ γεληθόηεξα, κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΒΙΟΔΠΙΣΗΜΟΝΩΝ».
Β. Έδξα ηεο Έλσζεο νξίδεηαη ε Αζήλα. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην έρεη ηελ ππνρξέσζε λα πξνηείλεη
ζηα κέιε ηεο ΠΔΒ εθηόο Αηηηθήο ηε δεκηνπξγία ηνπηθνύ παξαξηήκαηνο ζηελ πεξηνρή ηνπο, αλ ηα
κέιε ηεο ΠΔΒ ζε απηή ηελ πεξηνρή μεπεξλνύλ ηα 15. Οη ιεπηνκέξεηεο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ
ζα θαζνξίδνληαη από ηνλ εζσηεξηθό θαλνληζκό.
Άρθρο 2
θνπνί ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο Βηνεπηζηεκόλσλ είλαη:
Α. Η πξναγσγή θαη εμύςσζε ηεο επαγγεικαηηθήο ζηάζκεο ησλ κειώλ ηεο θαη ε ζπκβνιή ζηελ
πξναγσγή ησλ βηνινγηθώλ εξεπλώλ θαη εθαξκνγώλ θαζώο θαη ζηελ πξναγσγή ησλ εξεπλώλ θαη
εθαξκνγώλ ησλ Βηνεπηζηεκώλ, γεληθόηεξα όπσο θαη ηεο παηδείαο ζηα ζρεηηθά αληηθείκελα.
Β. Η πξνάζπηζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαη επαγγεικαηηθώλ ζπκθεξόλησλ ησλ κειώλ ηεο.
Γ. Η αλάπηπμε πλεύκαηνο ζπλεξγαζίαο θαη αιιειεγγύεο κεηαμύ ησλ κειώλ θαη ε βνήζεηα πξνο ηα
αλαμηνπαζνύληα κέιε ηεο Έλσζεο.
Γ. Η ζπκβνιή ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ βηνινγηθνύ πινύηνπ ηεο ρώξαο καο, ζηε κειέηε θαη εθαξκνγή
πξνγξάκκαηνο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηελ πξνάζπηζε ηεο πγείαο ηνπ ιανύ.
Άρθρο 3
Η πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπώλ ηεο Έλσζεο πξνϋπνζέηεη ηελ αλαγλώξηζε ηνπ γεγνλόηνο όηη νη
Έιιελεο Βηνιόγνη θαη Βηνεπηζηήκνλεο, γεληθόηεξα, απνηεινύλ ηκήκα ηνπ ζπλόινπ ησλ Διιήλσλ
εξγαδνκέλσλ κε θνηλό ζπκθέξνληα, όπσο:
Α. Η εμύςσζε ηνπ βηνηηθνύ θαη πνιηηηζηηθνύ επηπέδνπ ηνπ ιανύ θαη ε ζπκκεηνρή ζηνλ αγώλα ηνπ
ελάληηα ζε θάζε κνξθή εθκεηάιιεπζεο.
Β. Η πξνάζπηζε ηεο εζληθήο αλεμαξηεζίαο θαη ησλ δεκνθξαηηθώλ ζεζκώλ.

Γ. Η αμηνπνίεζε ηνπ βηνινγηθνύ πινύηνπ ηεο ρώξαο καο θαη ε εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο ηνπ
πεξηβάιινληνο θαη ηεο πγείαο ηνπ ιανύ, γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Βηνινγίαο θαη ησλ Βηνεπηζηεκώλ
ζηελ Διιάδα κε ηνλ εθδεκνθξαηηζκό θαη εθζπγρξνληζκό ηεο Διιεληθήο Δθπαίδεπζεο.
Η πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπώλ ηεο Έλσζεο ζα επηδηώθεηαη κε απόθαζε ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ
ηνπ κε θάζε λόκηκν κέζν, θαη ηδηαίηεξα:
1. .Με ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ κειώλ θαη ηελ καδηθνπνίεζε ησλ Έλσζεο θαη ηελ ζπκκεηνρή ηεο ζηηο
επξύηεξεο θηλεηνπνηήζεηο ηνπ Διιεληθνύ ιανύ.
2. .Με ηελ κειέηε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ κειώλ ηεο Έλσζεο, όπσο απηά εληάζζνληαη ζηα
γεληθόηεξα πξνβιήκαηα ηνπ ζπλόινπ ησλ εξγαδνκέλσλ.
3. .Με ηε ζπλεξγαζία κε άιια επηζηεκνληθά θαη επαγγεικαηηθά ζσκαηεία γηα ηελ εμάιεηςε ησλ
δηαθιαδηθώλ δηαθνξώλ θαη ηελ πξνώζεζε θνηλώλ ζηόρσλ.
4. .Με ηελ ρξεζηκνπνίεζε θάζε κέζνπ (κειέηεο, ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα εθδόζεηο, θ.ά.) πνπ ζα
απνβιέπεη ζηελ εμύςσζε ηεο ζηάζκεο ηνπ βηνεπηζηεκνληθνύ δπλακηθνύ ηεο ρώξαο καο θαζώο θαη
ζηελ ππεύζπλε πιεξνθόξεζε ηνπ ιανύ γηα θάζε ζέκα πνπ άπηεηαη ηεο επηζηήκεο ηεο Βηνινγίαο θαη
ησλ Βηνεπηζηεκώλ, γεληθόηεξα.
5. . Με ηε λνκηθή θαηνρύξσζε ηνπ επαγγέικαηνο ησλ πηπρηνύρσλ Βηνιόγσλ θαη Βηνεπηζηεκώλ
ζηελ Διιάδα κε ηνλ θαηαξηηζκό, πξνώζεζε θαη ππνγξαθή ζπιινγηθώλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο θαη
ίδξπζε ηακείνπ αζθάιηζεο θαη πξόλνηαο ησλ κειώλ.
6. .Με ηελ παξάζηαζε θαη ππνβνιή εηζεγεηηθώλ πξνηάζεσλ ζηα αξκόδηα όξγαλα, πνπ λα
εμππεξεηνύλ ηα ζπκθέξνληα ησλ κειώλ ηεο Έλσζεο.
7. .Με ηελ ζπγθξόηεζε επηηξνπώλ πνπ έρνπλ ην δηθαίσκα εηζήγεζεο ζηα όξγαλα ηεο Έλσζεο.
Άρθρο 4
Α. Σαθηηθά κέιε ηεο Έλσζεο εγγξάθνληαη:
1. Απόθνηηνη

Σκεκάησλ Βηνινγίαο θαη Βηνινγηθώλ Δπηζηεκώλ (Β.Δ.Σ., Β.Β., Μ.Β.Γ.)

Διιεληθώλ Παλεπηζηεκίσλ , νη νπνίνη/εο δξαζηεξηνπνηνύληαη εληόο Διιάδαο ή ζην Δμσηεξηθό.
2. Οη πηπρηνύρνη ηζόηηκσλ θαη νκνηαγώλ Σκεκάησλ Βηνινγηθώλ Δπηζηεκώλ ηνπ Δμσηεξηθνύ,

θαηόπηλ ηεο αλαγλώξηζεο ηνπ πηπρίνπ από θξαηηθό θνξέα θαη εθόζνλ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ
Διιάδα.
3. Όινη νη πηπρηνύρνη ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο πνπ απαζρνινύληαη ή εξγάδνληαη

απνδεδεηγκέλα πάλσ ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηηο βηνινγηθέο επηζηήκεο, θαζώο θαη νη θάηνρνη
κεηαπηπρηαθώλ ηίηισλ ζπνπδώλ βηνινγηθώλ επηζηεκώλ Διιεληθώλ θαη μέλσλ Παλεπηζηεκίσλ, εθ’
όζνλ ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κειώλ ηεο Έλσζεο θξίλεη όηη δελ κπνξνύλ κέζα από άιιν
ζπλδηθαιηζηηθό θνξέα λα δηεθδηθήζνπλ ηα δηθαηώκαηά ηνπο.
Β. Γόθηκα κέιε εγγξάθνληαη νη θνηηεηέο όισλ ησλ εηώλ Σκεκάησλ Βηνινγίαο θαη Σκεκάησλ
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βηνινγηθώλ επηζηεκώλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Πιεξώλνπλ κόλνλ δηθαίσκα εγγξαθήο θαη κία
ζπκβνιηθή εηήζηα ζπλδξνκή, ζπκκεηέρνπλ ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο Έλσζεο κε δηθαίσκα ιόγνπ
θαη όρη ςήθνπ. Γελ έρνπλ ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ θαη ηνπ εθιέγεζζαη. Δγγξάθνληαη ηαθηηθά
κέιε, πιεξώλνπλ εηήζηα ζπλδξνκή θαη απνθηνύλ ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ θαη ηνπ εθιέγεζζαη
κεηά ηελ

απόθηεζε

πηπρίνπ

ηνπο

θαη

ηελ

θαηάζεζε

ησλ

αληίζηνηρσλ πξνβιεπόκελσλ

δηθαηνινγεηηθώλ.
Γ. Δπίηηκα κέιε
Ύζηεξα από ζρεηηθή πξόηαζε ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κειώλ ηεο Έλσζεο κπνξεί λα αλαθεξύμεη
Δπίηηκα κέιε ηεο Έλσζεο πξόζσπα πνπ πξνζθέξνπλ ή πξόζθεξαλ δηαθεθξηκέλεο ππεξεζίεο γηα
ηελ πινπνίεζε ησλ ζθνπώλ ηεο Έλσζεο. Σα κέιε απηά είλαη θαζαξά ηηκεηηθνύ ραξαθηήξα θαη δελ
έρνπλ ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ θαη ηνπ εθιέγεζζαη.
Άρθρο 5
Η Έλσζε απνλέκεη ηηκεηηθό ηίηιν ζε πξόζσπα κε εμέρνπζα πξνζθνξά ζηηο βηνινγηθέο επηζηήκεο.
Άρθρο 6
Α.1. Η ηδηόηεηα ηνπ ηαθηηθνύ κέινπο ηεο Έλσζεο απνθηάηαη κε έγγξαθε αίηεζε ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην.
Α.2. ηελ αίηεζε αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ αηηνύληνο, ε αθξηβήο δηεύζπλζε,
ηα ζηνηρεία επαγγεικαηηθήο θαη επηζηεκνληθήο ηνπ δξαζηεξηόηεηαο θαη ηέινο επηζπλάπηεηαη
επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ησλ ηίηισλ ζπνπδώλ ηνπ.
Α.3. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην, εάλ θξίλεη βάζηκε ηελ αίηεζε ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην άξζξν 4
παξάγξαθνο Α.1, κε απόθαζή ηνπ εγθξίλεη ηελ εγγξαθή ηνπ αηηνύληνο ζην κεηξών ησλ ηαθηηθώλ
κειώλ ή απνξξίπηεη ηελ αίηεζε. Δάλ ε αίηεζε απνξξηθζεί από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην, ν αηηώλ
έρεη ηε δπλαηόηεηα λα πξνζθύγεη ζηελ επόκελε ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε, ε νπνία νξηζηηθά
απνθαζίδεη αλ ζα δερηεί ηνλ αηηνύληα ζαλ κέινο ηεο Έλσζεο .
Β. Η ηδηόηεηα ηνπ έθηαθηνπ κέινπο ηεο Έλσζεο απνθηάηαη κε έγγξαθε αίηεζε ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ πξνο ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία
ηαπηόηεηαο ηνπ αηηνύληνο, ε αθξηβήο δηεύζπλζε θαη ηέινο ζα επηζπλάπηεηαη ε βεβαίσζε ηνπ
Σκήκαηνο ηεο ρνιήο ηνπο όηη είλαη θνηηεηέο ηνπ ηέηαξηνπ έηνπο ζπνπδώλ.
Άρθρο 7
Κάζε κέινο δηθαηνύηαη λα απνρσξήζεη από ηελ Έλσζε κεηά από έγγξαθε δήισζή ηνπο ζην
Γηνηθεηηθό πκβνύιην, ηξεηο ηνπιάρηζηνλ κήλεο από ηε ιήμε ηνπ ινγηζηηθνύ έηνπο, πνπ ζπκπίπηεη
κε ην εκεξνινγηαθό, ε δε απνρώξεζή ηνπ ηζρύεη από ην ηέινο ηνπ έηνπο, ππνρξεώλεηαη όκσο λα
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θαηαβάιιεη ηηο ηπρόλ θαζπζηεξεκέλεο εηήζηεο ή άιιεο έθηαθηεο εηζθνξέο κέρξη ηεο εκέξαο ηεο
δηαγξαθήο θαη δελ έρεη δηθαίσκα ζηελ πεξηνπζία ηεο Έλσζεο .
Άρθρο 8
Α. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην δηαγξάθεη από ην κεηξών ηα κέιε πνπ απέζαλαλ ή απνρώξεζαλ, όπσο
ην άξζξν 7 νξίδεη, θαη ηα κέιε πνπ νθείινπλ αδηθαηνιόγεηα ηηο ζπλδξνκέο ηεζζάξσλ εηώλ θαη
πιένλ.
Β. Όζα κέιε αληηζηξαηεύνληαη ηνπο ζθνπνύο θαη ηα ζπκθέξνληα ηεο Έλσζεο δηώθνληαη
πεηζαξρηθά.
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαιεί δεθαπέληε εκέξεο ελσξίηεξα ην πεηζαξρηθά δησθόκελν κέινο λα
απνινγεζεί ζηε Γεληθή πλέιεπζε. Αλάινγα κε ην παξάπησκα νη πνηλέο είλαη: επίπιεμε, κνκθή,
αλαζηνιή ηεο ηδηόηεηαο ηνπ κέινπο γηα έλα ρξόλν, δηαγξαθή.
Η επαλεγγξαθή δηαγξαθέληνο κέινπο είλαη δπλαηή κεηά από αίηεζε ηνπ πξνο ην Γ.. ή ηε Γ.. Αλ
ε δηαγξαθή ηνπ έρεη γίλεη ιόγσ ηεο κε εθπιήξσζεο ησλ νηθνλνκηθώλ ηνπ ππνρξεώζεσλ (άξζξν 8,
παξ. Α) ηελ επαλεγγξαθή ηνπ ή όρη ηελ απνθαζίδεη ην Γ.., ελώ αλ νθείιεηαη ζε πεηζαξρηθή πνηλή
ηελ απνθαζίδεη ή όρη ε Γ..
Γ. Αλ θάπνην κέινο νθείιεη ζπλδξνκέο πάλσ από 2 έηε ζεσξείηαη αλελεξγό κέινο θαη ράλεη ηα
πξνλόκηά ηνπ δηαηεξώληαο ηνλ αξηζκό κεηξώνπ ηνπ ζην αξρείν κειώλ. Η επαλελεξγνπνίεζή ηνπ
γίλεηαη απηόκαηα αθνύ ηαθηνπνηήζεη ηηο ζπλδξνκέο ηνπ
Άρθρο 9
α. Σα κέιε ηεο Έλσζεο νθείινπλ λα θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα λα πξαγκαηνπνηεζνύλ νη
ζθνπνί ηνπ θαη λα ηεξνύλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο θαηαζηαηηθνύ.
β. Να ζέβνληαη ηηο απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο ηεο Έλσζεο.
γ. Να θαηαβάινπλ, εθηόο ηνπ δηθαηώκαηνο εγγξαθήο ηνπο, ζηνλ Σακία ηεο Έλσζεο ηελ ζπλδξνκή
ηνπο θαη ηηο πξόζζεηεο εηζθνξέο πνπ λόκηκα έρνπλ εγθξηζεί.
Σν δηθαίσκα εγγξαθήο θαη ε εηήζηα ζπλδξνκή θαη ν ηξόπνο θαηαβνιήο ηνπο από ηα κέιε ηεο
Έλσζεο, θαζνξίδνληαη από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην. Σα παξαπάλσ πνζά κπνξνύλ λα
κεηαβάιινληαη κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνύιην.
Άρθρο 10
α. Σα κέιε ηεο Έλσζεο έρνπλ δηθαίσκα λα παξεπξίζθνληαη ζηηο Γεληθέο πλειεύζεηο,
ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.. θαη ησλ άιισλ νξγάλσλ (ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ), λα παίξλνπλ ηνλ ιόγν
θαη λα εθθέξνπλ ηηο απόςεηο ηνπο ζε θάζε ζέκα. Δπίζεο κεηέρνπλ ζηηο εθδειώζεηο ηεο Έλσζεο.
Σν δηθαίσκα λα εθιέγνπλ θαη λα εθιέγνληαη θαη λα ςεθίδνπλ γηα λα ιακβάλνληαη νη απνθάζεηο ησλ
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Γεληθώλ πλειεύζεσλ έρνπλ ηα ηαθηηθά ηακεηαθά εληάμεη κέιε.
Σακηαθά εληάμεη κέιε ζεσξνύληαη ηα κέιε πνπ έρνπλ θαηαβάιεη ηελ εηήζηα ζπλδξνκή ηνπ
πξνεγνύκελνπ εμακήλνπ από ηελ ζύγθιεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.
Άρθρο 11
Όξγαλα ηεο Έλσζεο είλαη:
1. .Η Γεληθή πλέιεπζε ησλ κειώλ.
2. .Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην.
3. .Η Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή.
4. .Η Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή.
Άιιν όξγαλν εθηόο από απηά δελ κπνξεί λα ππάξμεη.
Άρθρο 12
Η Γεληθή πλέιεπζε ησλ κειώλ είλαη ην αλώηαην θαη θπξίαξρν όξγαλν ηεο Έλσζεο , έρεη ηελ
αλώηαηε επνπηεία θαη ηελ ηειηθή απόθαζε ζε θάζε ππόζεζε ηεο Έλσζεο, θαη ηδηαίηεξα:
α. Με ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ ηεο εθιέγεη ηξηκειέο πξνεδξείν κε αλάηαζε ηεο ρεηξόο.
β. Δθιέγεη ηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή, ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην, ηελ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή θαη
απαιιάζζεη απηά ή ηα κέιε ηνπο από ηα θαζήθνληα ηα νπνία έρνπλ,
γ. Δγθξίλεη ή όρη ηνλ νηθνλνκηθό απνινγηζκό ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηελ έθζεζε ηεο
Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο θαη απνθαζίδεη γηα ηελ απαιιαγή ηνπο από ηηο επζύλεο ηνπο.
δ. Απνθαζίδεη γηα ηελ επηβνιή πεηζαξρηθώλ πνηλώλ ζηα κέιε, όπσο νξίδεη ην άξζξν δ.
ε. Σξνπνπνηεί ή ζπκπιεξώλεη ην Καηαζηαηηθό θαη γεληθά απνθαίλεηαη γηα θάζε ζέκα ηεο Έλσζεο.
ζη. Απνθαζίδεη ηελ έληαμε ηεο Έλσζεο ζε δεπηεξνβάζκην όξγαλν.
Άρθρο 13
α.Η Γεληθή πλέιεπζε ζπγθαιείηαη από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γ ζηελ Αζήλα ή ζε άιιν κέξνο πνπ
πξνηείλεη ην Γ θαη ζπλέξρεηαη ηαθηηθά κελ κία θνξά ην ρξόλν, έθηαθηα δε όζεο θνξέο ην
Γηνηθεηηθό πκβνύιην θξίλεη αλαγθαίν ή ππνβιεζεί αίηεζε ηνπ 1/8 ησλ ηακεηαθώο εληάμεη κειώλ
ηνπ πιιόγνπ, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη απαξαίηεηα θαη ηα ζέκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνύλ. Γηα ηα έηε
πνπ έρεη πξνγξακκαηηζηεί ε Έλσζε λα νξγαλώζεη ζπλέδξην, ε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε κπνξεί
λα γίλεη ζηα πιαίζηα ηνπ ζπλεδξίνπ
β. Καηά ηελ ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ζπδεηνύληαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, κεηαμύ
ησλ νπνίσλ απαξαίηεηα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη:
α) Λνγνδνζία γηα ηα πεπξαγκέλα ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ,
β) Απνινγηζκόο ηνπ ιήμαληνο Οηθνλνκηθνύ Έηνπο,
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γ) Πξνϋπνινγηζκόο ηνπ λένπ έηνπο γηα λα εγθξηζεί από ηε Γεληθή πλέιεπζε, ν νπνίνο
θαηαξηίδεηαη από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην,
δ) Αλά δηεηία γίλεηαη εθινγή ηξηκεινύο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο θαη νη αξραηξεζίεο, κε κπζηηθή
ςεθνθνξία, γηα ηελ αλάδεημε λένπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο
Άρθρο 14
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ππνρξεώλεηαη όηαλ ππνβιεζεί ε παξαπάλσ αίηεζε λα ζπγθαιέζεη Γεληθή
πλέιεπζε ζε 20 εκέξεο κε ζέκαηα εκεξεζίαο δηάηαμεο κόλνλ όζα αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζε, ζε
επείγνπζεο όκσο πεξηπηώζεηο, κπνξεί λα πεξηνξηζηεί ζε κία εβδνκάδα.
ε πεξίπησζε άξλεζεο ή δπζηξνπίαο ηνπ πκβνπιίνπ λα ζπγθαιέζεη ηελ Γεληθή πλέιεπζε είλαη
δπλαηή ε ζύγθιεζή ηεο κεηά από άδεηα ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ, θαηά ηελ
δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ πξόζζεην θαη πξώην ζέκα ζηελ αίηεζε ζα αλαθέξεηαη ην ηεο
απαιιαγήο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ από ηα θαζήθνληά ηνπ, νιόθιεξνπ ή όζσλ παξεκπόδηζαλ
ηελ ζύγθιεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.
Άρθρο 15
Η Γεληθή πλέιεπζε ζεσξείηαη όηη έρεη απαξηία όηαλ παξεπξίζθεηαη ην 1/3 ησλ ηακεηαθά εληάμεη
ηαθηηθώλ κειώλ. Όηαλ δελ επηηεπρζεί απαξηία ζηελ πξώηε ζπλέιεπζε, ζπγθαιείηαη δεύηεξε ηελ
ίδηα εκέξα ηεο επόκελεο εβδνκάδαο, ζε ώξα θαη ηόπν πνπ ζα αλαθνηλσζεί ζηα κέιε, κε ηα ίδηα
αθξηβώο ζέκαηα, θαη ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κε όζα ηακεηαθά εληάμεη ηαθηηθά κέιε ηεο Έλσζεο
είλαη παξόληα αξθεί λα είλαη πάλσ από 20
Η ζπκκεηνρή ζηηο Γεληθέο πλειεύζεηο θαη ζηηο αξραηξεζίεο πξνϋπνζέηεη ηα κέιε λα έρνπλ
εθπιεξώζεη ηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο πνπ νξίδεη ην Καηαζηαηηθό πξνο ηελ Έλσζε. Η
εθπιήξσζε ησλ ππνρξεώζεσλ είλαη δπλαηόλ λα γίλεη θαη ηελ εκέξα ησλ Γεληθώλ πλειεύζεσλ θαη
Αξραηξεζηώλ.
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο Γεληθέο πλειεύζεηο έρνπλ θαη ηα ηαθηηθά κέιε ησλ νπνίσλ νη αηηήζεηο
εγγξαθήο θαηαηίζεληαη ηελ εκέξα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη εγθξίλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
εξγαζηώλ ηεο.
Άρθρο 16
Η πξόζθιεζε ζηε Γεληθή πλέιεπζε, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά ηα ζέκαηα πνπ ζα
ζπδεηεζνύλ, ν ηόπνο, ε εκεξνκελία θαη ε αθξηβήο ώξα έλαξμεο, απνζηέιιεηαη κε πξνζθιήζεηο
έληππεο ή ειεθηξνληθέο κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζε όια ηα κέιε ηεο Έλσζεο θαη
θνηλνπνηείηαη ζηελ ηζηνζειίδα θαη ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο ηεο Έλσζεο, ηνπιάρηζηνλ 10
εκέξεο πξηλ, ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ε εκέξα ηεο πλέιεπζεο θαη ηεο απνζηνιήο, δεκνζίεπζεο ή
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θνηλνπνίεζεο.
Δάλ καηαησζεί ε πξώηε ζπλέιεπζε θαη ζπγθιεζεί ε επόκελε, ε πξόζθιεζε απνζηέιιεηαη πάιη
ειεθηξνληθά ζε όια ηα κέιε ηεο Έλσζεο θαη θνηλνπνηείηαη ζηελ ηζηνζειίδα θαη ζηα κέζα
θνηλσληθήο δηθηύσζεο ηεο Έλσζεο 5 εκέξεο πξηλ θαη κλεκνλεύεηαη κόλν όηη πξόθεηηαη γηα δεύηεξε
όπσο νξίδεη ην άξζξν 15 απηνύ ηνπ Καηαζηαηηθνύ.
Άρθρο 17
Κάζε κέινο κπνξεί λα παξεπξίζθεηαη ζηηο Γεληθέο πλειεύζεηο κόλν απηνπξνζώπσο εθηόο :
α) από ηηο πεξηπηώζεηο ησλ αξραηξεζηώλ πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 32 απηνύ ηνπ
Καηαζηαηηθνύ (εθινγή Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο θαη Γ),
β) από ηελ πεξίπησζε Καηαζηαηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο (ςεθνθνξία ηξνπνπνίεζεο ηνπ
θαηαζηαηηθνύ) όπνπ ηα κέιε κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ εμ απνζηάζεσο θαη κέζσ ειεθηξνληθήο
ςεθνθνξίαο.
ε θάζε πεξίπησζε όκσο δελ επηηξέπεηαη ε αληηπξνζώπεπζε κέζσ εθπξνζώπνπ.
Άρθρο 18
Η ςεθνθνξία ζηηο Γεληθέο πλειεύζεηο γηα ηα δηάθνξα ζέκαηα γίλεηαη είηε κε αλάηαζε ηεο ρεηξόο
είηε κε κπζηηθή, θαη κε ςεθνδέιηηα, ςεθνθνξία. Η εθινγή ή ε απαιιαγή από ηα θαζήθνληα ησλ
νξγάλσλ ή κειώλ ηεο Γηνίθεζεο, θαζώο θαη νη επηβαιιόκελεο πνηλέο, γίλεηαη πάληα κε κπζηηθή
ςεθνθνξία.
Άρθρο 19
Οη απνθάζεηο ησλ πλειεύζεσλ ιακβάλνληαη κε απόιπην πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ θαη ηακηαθά
εληάμεη ηαθηηθώλ κειώλ
Αλ πξόθεηηαη γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνύ ή δηάιπζε ηεο Έλσζεο ή αλάθιεζε ηνπ
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο απαηηείηαη ε ςήθνο (είηε κε θπζηθή
παξνπζία είηε κε ειεθηξνληθό ηξόπν) ηνπ 1/2 ησλ ηακεηαθά εληάμεη ηαθηηθώλ κειώλ θαη ε
πιεηνςεθία ησλ 3/4 ησλ ςεθηζάλησλ).
ε πεξίπησζε αλάθιεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ δηελεξγνύληαη εθινγέο ζ’ έλα κήλα γηα
αλάδεημε λένπ.
Άρθρο 20
α. Η Έλσζε δηνηθείηαη από ελδεθακειέο Γηνηθεηηθό πκβνύιην, εθιεγκέλν γηα κία δηεηία από ηελ
Γεληθή πλέιεπζε, κε κπζηηθή ςεθνθνξία θαη κε ςεθνδέιηηα, κέζσ ςεθνθνξίαο κε ειεθηξνληθή
ςήθν.

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην πνπ ζα εθιεγεί κε απηόλ ηνλ ηξόπν, αθνύ ζπλέιζεη ζε
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ζπλεδξίαζε κε θξνληίδα ηνπ ζπκβνύινπ πνπ πιεηνςήθεζε θαη κέζα ζε 7 εκέξεο από ηελ εθινγή,
εθιέγεη αλάκεζα από ηα κέιε ηνπ κε κπζηηθή ςεθνθνξία ηνλ Πξόεδξν, Αληηπξόεδξν, Γεληθό
Γξακκαηέα, Αλαπιεξσηή Γεληθό Γξακκαηέα θαη ηνλ Σακία ηεο Έλσζεο. Η ζεηεία ηνπ Γηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ είλαη δηεηήο θαη αξρίδεη κέζα ζε 7 εκέξεο από ηελ εθινγή ησλ κειώλ ηνπ θαη ηειεηώλεη
ηελ αληίζηνηρε εκεξνκελία αλάδεημεο θαη ζπγθξόηεζεο ζε ζώκα ηνπ λένπ Γηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ.
Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ είλαη ππεύζπλα, ζύκθσλα κε ην λόκν Ν.Γ. 602 άξζξν 34,
έλαληη ζηελ Έλσζε γηα ηηο δπζκελείο επηπηώζεηο πάλσ ζηεο Έλσζε, πνπ ζα νθείινληαη ζε ακέιεηα
ή παξαδξνκή ηνπο, εθηόο από ηηο πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο ηα παξαπάλσ κέιε δελ
παξαζηαζήθαλε ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο, από
αλώηεξε βία ή δηαθώλεζαλ, νπόηε ε δηαθσλία ηνπο ζα πξέπεη λα έρεη βεβαησζεί ζηα πξαθηηθά ησλ
ζπλεδξηάζεσλ.
β. Σν ελδεθακειέο Γηνηθεηηθό πκβνύιην απνηειείηαη από ηαθηηθά κέιε. Δθηόο από ηα ηαθηηθά
κέιε εθιέγνληαη θαη πέληε αλαπιεξσκαηηθά γηα λα αληηθαηαζηήζνπλ κε ζεηξά ςήθσλ νξηζηηθά ηα
ηαθηηθά κέιε πνπ ζα απνρσξίζνπλ ή ζα αλαθιεζνύλ ζηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο.
γ. Γηθαίσκα λα εθιεγνύλ ζαλ κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ έρνπλ ηαθηηθά κέιε ηεο Έλσζεο
πνπ εθπιήξσζαλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο πξνο ηελ Έλσζε, κέρξη ηελ εκέξα πνπ ζα
ππνβάινπλ αίηεζε γηα ππνςεθηόηεηα.
Άρθρο 21
Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Δθνξεπηηθήο
Δπηηξνπήο είλαη άκηζζα.
Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Δθνξεπηηθήο
Δπηηξνπήο δελ έρνπλ ςήθν ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηα ίδηα. Σα κέιε ησλ νξγάλσλ ηεο Γηνίθεζεο
δελ επζύλνληαη γηα ηηο απνθάζεηο ησλ ζπλεδξηάζεσλ πνπ δελ είλαη παξόληα ή δηαθώλεζαλ, ε δε
δηαθσλία ηνπο βεβαηώλεηαη ζηα πξαθηηθά.
Άρθρο 22
α. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ζπλεδξηάδεη:
1. Σαθηηθά κηα θνξά ηνπιάρηζηνλ θάζε δύν κήλεο δηα δώζεο, κεηά από έγγξαθε (ηαρπδξνκηθή ή
ειεθηξνληθή) πξνζσπηθή πξόζθιεζε πνπ ππνγξάθεηαη από ηνλ Πξόεδξν θαη ηνλ Γεληθό
Γξακκαηέα (Γ.Γ.) θαη ζηέιλεηαη έγθαηξα ζηα κέιε ηνπ ώζηε λα ηελ παξαιάβνπλ κηα εβδνκάδα ην
αξγόηεξν πξηλ από ηελ ζπλεδξίαζε θαη ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ζέκαηα εκεξεζίαο δηάηαμεο.
Δπίζεο, ηαθηηθά θαη κηα θνξά θάζε δύν εβδνκάδεο ηνπιάρηζηνλ, ν Πξόεδξνο θαη ν Γεληθόο
Γξακκαηέαο ζπγθαινύλ ειεθηξνληθή ζπλεδξίαζε (ειεθηξνληθόο δηάινγνο, κέζσ Skype ή άιινπ
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ειεθηξνληθνύ κέζνπ).
2. Έθηαθηα δε, όζεο θνξέο παξαζηεί αλάγθε ή αλ ην δεηήζνπλ ηξεηο ηνπιάρηζηνλ ζύκβνπινη κε
αίηεζή ηνπο ζηνλ Πξόεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ζηελ νπνία λα αλαγξάθνληαη ηα ζέκαηα
γηα ζπδήηεζε. ηελ δεύηεξε πεξίπησζε ν Πξόεδξνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ζπγθαιέζεη, κε ηνλ ίδην
ηξόπν όπσο θαη ζηηο ηαθηηθέο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ην πκβνύιην ζε 5 κέξεο
ην αξγόηεξν από ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζ’ απηόλ. Αλ αξλεζεί θεξύζζεηαη αλαγθαζηηθά
έθπησηνο, κεηά από απόθαζε ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ, πνπ ζπλεδξηάδεη ζύκθσλα
κε ηελ δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ, αθνύ πξνεγεζεί όκσο αίηεζε πξνο ην δηθαζηήξην
από νπνηνδήπνηε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.
β. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην είλαη ζε απαξηία ζηελ πεξίπησζε πνπ ζηελ ζπλεδξίαζή ηνπ (δηα
δώζεο ή ειεθηξνληθή) παξίζηαληαη ηα κηζά ζπλ έλα κέιε ηνπ θαη έλαο ηνπιάρηζηνλ εθ ηνπ
Πξνέδξνπ, Αληηπξνέδξνπ ή Γεληθνύ Γξακκαηέα. Οη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
παίξλνληαη θαηά πιεηνςεθία από ηνπο παξόληεο, ζε ηζνςεθία δε ππεξηζρύεη ε ςήθνο ηνπ
Πξνέδξνπ.
ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κπνξνύλ λα παξεπξίζθνληαη, ρσξίο δηθαίσκα
ςήθνπ αιιά κε δηθαίσκα ιόγνπ, νπνηαδήπνηε κέιε ηεο Έλσζεο.
γ. Οη ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηνύληαη κε ηειεδηάζθεςε
(ειεθηξνληθά).
δ. ηηο δηα δώζεο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κπνξνύλ λα παξεπξίζθνληαη, ρσξίο
δηθαίσκα ςήθνπ αιιά κε δηθαίσκα ιόγνπ, νπνηαδήπνηε κέιε ηεο Έλσζεο. Γηα απηό, κε επζύλε
ηνπ Γ.Γ. αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Έλσζεο ή ελεκεξώλνληαη θαη ειεθηξνληθά ηα κέιε ηεο
Έλσζεο γηα ηελ αθξηβή εκεξνκελία, ώξα θαη ηόπν ηεο επηθείκελεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γ.. θαη ηα
ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηνπιάρηζηνλ 2 εκέξεο πξηλ ηελ ηαθηηθή (θαη δηα δώζεο)
ζπλεδξίαζε ηνπ
ε. Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο ή άιιν εληεηαικέλν κέινο ηνπ Γ είλαη ππεύζπλνο λα θαηαγξάθεη ηα
πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο θαη λα ηα πξσηνθνιιά ζην αξρείν ηεο ΠΔΒ εληόο δύν κελώλ κεηά ηε
Γεληθή πλέιεπζε θαη ην Γ θαη ν αξηζκόο πξσηνθόιινπ λα αλαθνηλώλεηαη ζηελ ηζηνζειίδα
Άρθρο 23
Α. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην δηνηθεί ππεύζπλα ηελ Έλσζε, ζηεξηδόκελν ζηνπο λόκνπο θαη ζην
Καηαζηαηηθό θαη απνθαζίδεη γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηελ εθπιήξσζε ησλ εθδησθόκελσλ
ζθνπώλ, δηαρεηξίδεηαη ηελ πεξηνπζία ηνπ ζσκαηείνπ, παίξλεη όια ηα κέηξα πνπ επηβάιινληαη γηα
ηελ αληηκεηώπηζε θαη ηελ ιύζε ησλ δηαθόξσλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηελ Έλσζε, ζπγθαιεί ηελ
Γεληθή πλέιεπζε, εθηειεί ηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, εθαξκόδεη ην Καηαζηαηηθό θαη
ζπγθξνηεί εηδηθέο Θεκαηηθέο Δπηηξνπέο, κεηά από εηζήγεζε ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο Σνκέα ή όρη,
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γηα ηελ κειέηε θαη ηελ πξνώζεζε θάζε ζέκαηνο πνπ απαζρνιεί ην ζσκαηείν.
Β. ε θάζε Θεκαηηθή Δπηηξνπή ζπκκεηέρεη ππνρξεσηηθά ηνπιάρηζηνλ έλα κέινο ηνπ Γ.. ηνπ
ζπιιόγνπ.
Γ. Οη επηηξνπέο (ηόζν νη Δπηηξνπέο Σνκέσλ, όζν θαη νη Θεκαηηθέο Δπηηξνπέο) ιεηηνπξγνύλ ζαλ
βνεζεηηθά όξγαλα δηνίθεζεο ηεο Έλσζεο, κε εηζεγεηηθό ραξαθηήξα.
Γ.Η Έλσζε κπνξεί λα εθδίδεη πεξηνδηθό ή ελεκεξσηηθά θαη επεηεηαθά έληππα κε επζύλε
ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, πνπ ηα επηκειείηαη ζπληαθηηθή επηηξνπή.
Δ. Με κπζηηθή ή θαλεξή ςεθνθνξία ην Γ.. εθιέγεη θαηά ηελ 1ε ζπλεδξίαζε ηνπ έλα κέινο ηνπ σο
Τπεύζπλνπ Δπηθνηλσλίαο, ην νπνίν είλαη ππεύζπλν γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Έλσζεο,
ηελ απξόζθνπηε επηθνηλσλία ηεο Έλσζεο κε ηα κέιε ηνπ θαη κε ηνλ όπνην άιιν θνξέα. Ο
Τπεύζπλνο Δπηθνηλσλίαο κπνξεί λα ζπλεπηθνπξείηαη από άιια εληεηαικέλα από ην Γ.. κέιε ηεο
Έλσζεο θαη ζπλεξγάδεηαη ζηα θαζήθνληα ηνπ ζηελά κε ηνλ Πξόεδξν θαη ηνλ Γ.Γ. ηεο Έλσζεο.
Άρθρο 24
To Γηνηθεηηθό πκβνύιην έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ζπληάμεη εζσηεξηθό θαλνληζκό, κε ηνλ νπνίν λα
θαζνξίδνληαη κε ιεπηνκέξεηεο ηα δηθαηώκαηα θαη νη ππνρξεώζεηο ησλ κειώλ θαη ν ηξόπνο
δηεμαγσγήο ησλ εξγαζηώλ ηεο Έλσζεο.
Άρθρο 25
Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πνπ απνπζηάδεη αδηθαηνιόγεηα ζε ηξεηο ή πεξηζζόηεξεο θαηά
ζεηξά ηαθηηθέο (δηα δώζεο) ζπλεδξηάζεηο ή ζε έμη - θαηά ζεηξά- ειεθηξνληθέο ζπλεδξηάζεηο,
αληηθαζίζηαηαη κε θξνληίδα ηνπ Πξνέδξνπ από ηνλ πξώην θαηά ζεηξά αλαπιεξσκαηηθό ζύκβνπιν.
Αληηθαηάζηαζε κπνξεί λα γίλεη γηα πέληε ην πνιύ ζπκβνύινπο. ε πεξίπησζε ρήξεπζεο ζέζεο
Πξνέδξνπ, Αληηπξνέδξνπ, Γεληθνύ Γξακκαηέα, Αλαπιεξσηή Γεληθνύ Γξακκαηέα ή Σακία, ην
πκβνύιην ζπκπιεξώλεηαη κε ηνλ ίδην ηξόπν, δηελεξγείηαη όκσο λέα κπζηηθή ςεθνθνξία κεηαμύ
ηεο νινκέιεηαο ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ αλάδεημε ηνπ πξνζώπνπ πνπ πξόθεηηαη λα θαηαιάβεη ηελ
ρεξεύνπζα ζέζε. Η ζεηεία ησλ εηζεξρνκέλσλ κε απηό ηνλ ηξόπν ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην κειώλ
ιήγεη κε ηελ ιήμε ηεο θαλνληθήο ζεηείαο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.
ε πεξίπησζε είηε νκαδηθήο παξαίηεζεο είηε από θάπνηα άιιε αηηία ρήξεπζεο πνιιώλ ζέζεσλ πνπ
δελ κπνξνύλ λα ζπκπιεξσζνύλ κε ηνπο αλαπιεξσκαηηθνύο, ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ζεσξείηαη
όηη έρεη παξαηηεζεί θαη γίλνληαη λέεο αξραηξεζίεο. Η ζεηεία απηνύ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
δηαξθεί κόλν κέρξη ηε ιήμε ηνπ έηνπο γηα ην νπνίν είρε εθιεγεί ην πξνθάηνρν.
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Άρθρο 26
Με έγθξηζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κπνξεί λα ρνξεγεζεί ζε θάζε κέινο ηνπ, ζηε δηάξθεηα ηεο
ζεηείαο ηνπ, άδεηα απνπζίαο από ηα θαζήθνληά ηνπ, γηα εληειώο δηθαηνινγεκέλε αηηία, κέρξη έμη
κήλεο ηκεκαηηθά ή εθ’ άπαμ. Σν κέινο πνπ απνπζηάδεη πξνζσξηλά θαη πνπ δελ έρεη ηελ ηδηόηεηα
ηνπ απινύ ζπκβνύινπ αλαπιεξώλεηαη ζην ρξόλν ηεο απνπζίαο ηνπ ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηα
ζρεηηθά άξζξα απηνύ ηνπ Καηαζηαηηθνύ.
Άρθρο 27
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ δηεπζύλεη ηε ζπδήηεζε ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ. ε
πεξίπησζε ηζνςεθίαο ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ ζεσξείηαη δηπιή. Δπνπηεύεη ηα γξαθεία, ππνγξάθεη
ηα έγγξαθα κε ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ή όηαλ πξόθεηηαη γηα έγγξαθα δηαρείξηζεο, εληάικαηα θ.ιπ.
κε ηνλ Σακία. Ο Πξόεδξνο εθπξνζσπεί δηθαζηηθά θαη εμώδηθα ηελ Έλσζε. Η δηθαζηηθή
εθπξνζώπεζε ηεο Έλσζεο είλαη δπλαηό κε πξαθηηθό ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ λα αλαηεζεί θαη
ζε άιιν κέινο ηνπ.
Ο Πξόεδξνο, ν Αληηπξόεδξνο, ν Γεληθόο Γξακκαηέαο, ν Αλαπιεξσηήο Γεληθόο Γξακκαηέαο θαη ν
Σακίαο ηνπ πιιόγνπ αλαθαινύληαη νπνηεδήπνηε από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ζηελ ακέζσο
επόκελε ζπλεδξίαζε ηεο ζπδήηεζεο απηνύ ηνπ ζέκαηνο, εθηόο αλ θαηά ηελ πξώηε ζπδήηεζε
παξεπξίζθνληαη όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη πάληνηε κε απόθαζε πνπ
ζπγθεληξώλεη ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ όινπ αξηζκνύ ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.
Άρθρο 28
Ο Αληηπξόεδξνο αλαπιεξώλεη ηνλ Πξόεδξν όηαλ απνπζηάδεη ή θσιύεηαη, κε ηα ίδηα θαζήθνληα θαη
δηθαηώκαηα. Όηαλ θαη απηόο θσιύεηαη αλαπιεξώλεηαη από ηνλ ζύκβνπιν πνπ πιεηνςήθεζε θαη δελ
έρεη εηδηθά θαζήθνληα ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην.
Άρθρο 29
Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο δηεμάγεη ηελ αιιεινγξαθία ηεο Έλσζεο (θαη ηελ ειεθηξνληθή), είηε έρεη
ηελ επζύλε ηεο πξαγκαηνπνίεζεο απηώλ ησλ εξγαζηώλ από εληεηαικέλα κέιε, ηα νπνία νξίζηεθαλ
από ην Γ... Σεξεί ηα βηβιία, εθηόο από ηα δηαρεηξηζηηθά, θαη ην αξρείν ηνπ, θαη πξνζππνγξάθεη κε
ηνλ Πξόεδξν ηα έγγξαθα. Απηόο αλαπιεξώλεηαη από ηνλ Αλαπιεξσηή Γεληθό Γξακκαηέα.
ε πεξίπησζε αλάγθεο είλαη δπλαηό λα δηνξηζηεί κε ακνηβή ή όρη Δηδηθόο Γξακκαηέαο κε απόθαζε
ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ εθηόο ησλ κειώλ ηνπ θαη ησλ κειώλ ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο.
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Άρθρο 30
Α. Ο Σακίαο κόλνο ή βνεζνύκελνο από ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ή άιιν κέινο ηνπ Γ (θαηόπηλ
απόθαζεο ηνπ Γ) ή ινγηζηή ή ππάιιειν ηεο Έλσζεο ηεξεί όια ηα δηαρεηξηζηηθά βηβιία θαη
ζηνηρεία ηεο Έλσζεο θαη πξνζππνγξάθεη κε ηνλ Πξόεδξν θάζε έγγξαθν πνπ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή
δηαρείξηζε.
Β. Ο Σακίαο ππνβάιιεη θάζε ηξίκελν ζπλνπηηθή θαηάζηαζε εζόδσλ θαη εμόδσλ ζην Γηνηθεηηθό
πκβνύιην, θαηαξηίδεη θαη ππνβάιιεη έγθαηξα ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνλ απνινγηζκό ηνπ
ιήγνληνο νηθνλνκηθνύ έηνπο θαη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ λένπ. Κξαηάεη ην ηακείν ηεο Έλσζεο θαη
είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέηεη ζηελ Σξάπεδα κε ηελ νπνία ζπλεξγάδεηαη ε Έλσζε όιεο ηηο
εηζπξάμεηο, δηθαηνύηαη όκσο λα θξαηά αλά ρείξαο πνζό κέρξη ηξηαθόζηα (300) επξώ, γηα ηπρόλ
επείγνπζεο δαπάλεο.
Γ. Κάζε δαπάλε γίλεηαη κεηά από απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. Κάζε έληαικα πιεξσκήο
ππνγξάθνπλ ν Πξόεδξνο θαη ν Σακίαο. Ο Σακίαο ππνγξάθεη κε δηπιόηππεο απνδείμεηο πνπ θέξνπλ
ηε ζθξαγίδα ηεο Έλσζεο θαη ηελ ππνγξαθή απηνύ πνπ εηζπξάηηεη, ηηο εηζθνξέο ησλ κειώλ θαη όια
γεληθά ηα έζνδα ηεο Έλσζεο.
Γ. ηελ Σξάπεδα νη θαηαζέζεηο ζα γίλνληαη ζην όλνκα ηεο Έλσζεο, νη δε αλαιήςεηο ησλ ρξεκάησλ
ζα δηελεξγνύληαη θαηόπηλ εμνπζηνδόηεζεο από ην Γ, από ηνλ Πξόεδξν ή/θαη ηνλ Γεληθό
Γξακκαηέα ή/θαη ηνλ Σακία (θαηά κόλαο ή όινη καδί).
Δ. Ο Σακίαο είλαη ππεύζπλνο θαη γηα ηελ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνύ ηεο Έλσζεο κε ειεθηξνληθά
κέζα (ζύζηεκα ebanking). Μέζσ απηήο κπνξεί λα πξνβαίλεη ζε πιεξσκέο, κεηαθνξέο ρξεκάησλ,
εμνθιήζεηο ινγαξηαζκώλ θαη ινηπώλ ππνρξεώζεσλ ηεο Έλσζεο θαη απνδνρή θαηαζέζεσλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο Έλσζεο. Πξόζβαζε ζην ζύζηεκα ebanking έρνπλ (θαηόπηλ
απόθαζεο Γ) θαη ν Πξόεδξνο θαη ν Γεληθόο Γξακκαηέαο.
Άρθρο 31
ηα ππόινηπα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαζώο θαη ζηνλ Αληηπξόεδξν θαη ζηνλ
Αλαπιεξσηή Γεληθό Γξακκαηέα αλαηίζεληαη ηδηαίηεξα θαζήθνληα πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ
Δζσηεξηθό Καλνληζκό. Η επζύλε ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ είλαη ζπιινγηθή, όπσο
νξίδεηαη ζηα ζρεηηθά άξζξα 20 θαη 21 απηνύ ηνπ Καηαζηαηηθνύ.
Άρθρο 32
Α. Σν εθινγηθό ύζηεκα γηα ηελ αλάδεημε ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο είλαη ε απιή αλαινγηθή. Η
εθινγή ηεο γίλεηαη ηαπηόρξνλα κε ηελ εθινγή ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ (άξζξν 34 ηνπ
παξόληνο) θαη ζην ίδην ςεθνδέιηην, όπνπ ππάξρνπλ δειαδή νλόκαηα γηα ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην
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θαη ρσξηζηά γηα ηελ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή.
Β. Η Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή ηεο Έλσζεο απνηεινύκελε από 3 εθιεγκέλα κέιε αζθεί ηνλ έιεγρν ζε
θάζε δηαρεηξηζηηθή πξάμε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ησλ ππεξεζηώλ ηνπ θαη θάζε άιιεο
επηηξνπήο ή νξγάλνπ ηεο Έλσζεο .
Γ. Η Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή ζηελ πξώηε ηεο ζπλεδξίαζε κέζα ζε 7 εκέξεο κεηά ηελ εθινγή ηεο
εθιέγεη ηνλ Πξόεδξό ηεο πνπ δηεπζύλεη ηηο εξγαζίεο ηεο. πλέξρεηαη ηαθηηθά κία θνξά ηνλ ρξόλν
ζηελ αξρή ηνπ κήλα Φεβξνπάξηνπ, έθηαθηα δε όζεο θνξέο θξίλεη ηνύην αλαγθαίν. ηελ ηαθηηθή
ζπλεδξίαζή ηεο ζπληάζζεη θαηαηνπηζηηθή έθζεζε γηα ηε δηαρείξηζε ηεο Έλσζεο ή νπνία
θαηαρσξείηαη ζε εηδηθό βηβιίν θαη ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά γηα έγθξηζε ζηελ ζπλεξρόκελε Γεληθή
πλέιεπζε από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνλ ίδην κήλα, ακέζσο κεηά ηελ έθζεζε πεπξαγκέλσλ ηνπ
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.
Άρθρο 33
ε θάζε δεύηεξε ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε θαη κεηά ηελ εμάληιεζε ησλ ππνινίπσλ ζεκάησλ ηεο
εκεξεζίαο δηάηαμεο εθιέγεηαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία ηξηκειήο Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή, ε νπνία
επνπηεύεη ηελ δηελέξγεηα εθινγώλ γηα ηα δηνηθεηηθά όξγαλα ηεο Έλσζεο θαη ηαπηόρξνλα νξίδεηαη
από ηελ Γεληθή πλέιεπζε ε εκεξνκελία, ε ρξνληθή δηάξθεηα θαη ν ηόπνο δηεμαγσγήο ησλ
αξραηξεζηώλ. Η εκέξα ησλ αξραηξεζηώλ δελ είλαη δπλαηό λα νξηζηεί λσξίηεξα ησλ 30 εκεξώλ θαη
αξγόηεξα ησλ 40 εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία ζύγθιεζεο ηεο πξναλαθεξόκελεο Γεληθήο
πλέιεπζεο.
Γηθαίσκα λα εθιέγνπλ έρνπλ ηα ηαθηηθά κέιε ηεο Έλσζεο πνπ εθπιήξσζαλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο
ππνρξεώζεηο πξνο ην ύιινγν, όπσο νξίδεη ην άξζξν 10 ηνπ παξόληνο.
Γηθαίσκα λα εθιεγνύλ έρνπλ ηα ηαθηηθά κέιε ηεο Έλσζεο πνπ εθπιήξσζαλ κέρξη θαη ηεο εκέξαο
ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ππνςεθηόηεηαο, ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο πξνο ηελ Έλσζε, όπσο
νξίδεη ην Καηαζηαηηθό.
ηα κέιε ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο ππνβάιινληαη 7 εκέξεο ην αξγόηεξν από ηελ ζύλνδν ηεο
Γεληθήο πλέιεπζεο νη ζπλδπαζκνί ησλ ππνςεθηνηήησλ κε ηηο εμνπζηνδνηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ
ησλ ζπλδπαζκώλ θαη νη κεκνλσκέλεο ππνςεθηόηεηεο γηα ην αμίσκα ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ θαη ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο.
Η Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή νθείιεη λα αλαθεξύμεη ηνπο ππνςεθίνπο (κεκνλσκέλνπο ή/θαη
ζπλδπαζκώλ) ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο θαη λα ελεκεξώζεη
(ειεθηξνληθά) όια ηα κέιε ηεο Έλσζεο 20 εκέξεο ην αξγόηεξν πξηλ από ηηο αξραηξεζίεο:
α) γηα ηηο ππνςεθηόηεηεο,
β) γηα ηελ δηαδηθαζία ηεο ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο θαη
γ) γηα ηελ αθξηβή εκεξνκελία θαη ρξνληθή δηάξθεηα δηεμαγσγήο ησλ αξραηξεζηώλ.
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Η Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή έρεη Πξόεδξό ηεο ην κέινο ηεο πνπ ήηαλ πξώην ζε ςήθνπο θαηά ηελ
δηαδηθαζία αλάδεημεο ηεο ΔΔ ζηελ ηαθηηθή Γ. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ν Πξόεδξνο νξίδεηαη κε
θιήξν.
Ο Πξόεδξνο ησλ Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο πξνβαίλεη ζε αλάξηεζε ηελ εκέξα ησλ αξραηξεζηώλ όισλ
ησλ ζπλδπαζκώλ ησλ ππνςεθίσλ θαζώο θαη ησλ κεκνλσκέλσλ ππνςεθίσλ ζηελ αίζνπζα
ςεθνθνξίαο πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ςεθνθνξίαο.
Η Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή έρεη θαζήθνλ ηεο ηε δηελέξγεηα ησλ αξραηξεζηώλ ζύκθσλα κε ην
Καηαζηαηηθό θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νόκνπ, ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο, όπσο θαη λα απνθαίλεηαη γηα
θάζε ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε γηα ην θύξνο ησλ δηεμαγόκελσλ αξραηξεζηώλ.
Άρθρο 34
Οη αξραηξεζίεο γίλνληαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία κέζσ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο. Η
επηινγή ηνπ ειεθηξνληθνύ ζπζηήκαηνο ςεθνθνξίαο θαη ε δηάξθεηα απηήο θαζνξίδεηαη κε απόθαζε
ηνπ Γ.
Σν εθινγηθό ζύζηεκα γηα ηελ αλάδεημε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δμειεγθηηθήο
Δπηηξνπήο είλαη ε απιή αλαινγηθή. Γειαδή, από θάζε ζπλδπαζκό ππνςεθίσλ ή από ηνπο
κεκνλσκέλνπο ππνςεθίνπο εθιέγνληαη ηόζνη όζν ην πειίθν ηεο δηαίξεζεο ηνπ αξηζκνύ ησλ
έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ δηαηξνύκελν κε ην εθινγηθό κέηξν, ην νπνίν επξίζθεηαη κε ηελ δηαίξεζε ηνπ
ζπλόινπ ησλ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ δηα ηνπ αξηζκνύ ησλ ζέζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ή
ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο.
Δάλ δελ ζπκπιεξσζνύλ νη ζέζεηο ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ή ηεο Δμειεγθηηθήο
Δπηηξνπήο κε ηελ εθινγή ησλ ππνςεθίσλ ζηελ πξώηε θαηαλνκή, επαθνινπζεί δεύηεξε, κεηαμύ ησλ
ζπλδπαζκώλ κόλν, ζηελ νπνία κεηέρνπλ θαη νη ζπλδπαζκνί πνπ ν αξηζκόο ησλ ςήθσλ ηνπο δελ
ππεξβαίλεη ην εθινγηθό κέηξν. Οη έδξεο πνπ απνκέλνπλ από ηελ πξώηε θαηαλνκή θαηαιακβάλνληαη
κε ηελ ζεηξά ησλ κεγαιπηέξσλ ππνινίπσλ από ηνπο ζπλδπαζκνύο ππνςεθίσλ. Δάλ ππάξρνπλ ίζα
ππόινηπα ηελ έδξα παίξλεη ν ζπλδπαζκόο πνπ δελ έρεη βγάιεη έδξα. Δάλ νη ηζνςεθνύληεο
ζπλδπαζκνί έρνπλ κία ηνπιάρηζηνλ έδξα γίλεηαη θιήξσζε κεηαμύ ηνπο. Κιήξσζε γίλεηαη θαη ζηελ
πεξίπησζε πνπ θαλέλαο ζπλδπαζκόο από ηνπο ηζνςεθνύληεο δελ έρεη έδξα.
ηελ πεξίπησζε ύπαξμεο εληαίνπ ςεθνδειηίνπ γηα ηελ αλάδεημε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
εθιέγνληαη νη πξώηνη έληεθα ζε ςήθνπο ππνςήθηνη ηνπ εληαίνπ ςεθνδειηίνπ Γηα ηελ αλάδεημε
ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο εθιέγνληαη νη πξώηνη ηξεηο ζε ςήθνπο ππνςήθηνη ηνπ εληαίνπ
ςεθνδειηίνπ. Δάλ ππάξρνπλ ηζνςεθνύληεο ζηελ ηειεπηαία ζέζε γίλεηαη θιήξσζε κεηαμύ ηνπο Η
εθινγή ησλ ππνςεθίσλ κέζσ ηε ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο γίλεηαη κε επηινγή πξνηίκεζεο. Κάζε
κέινο ηεο Έλσζεο επηιέγεη ζην ειεθηξνληθό ςεθνδέιηην ηα νλόκαηα ησλ ππνςεθίσλ κέρξη ηνπ
αξηζκνύ ησλ πέληε (5) κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ελόο (1) κέινπο ηεο Δμειεγθηηθήο
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Δπηηξνπήο
Άρθρο 35
Με ηε ιήμε ηεο ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο, γίλεηαη ε δηαινγή, επαθνινπζεί ε αλαθήξπμε ησλ
ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ εθιεγεί κε πξάμε ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα
νλόκαηα ησλ ππνςεθίσλ θαηά ζεηξά πξνηίκεζεο θάζε ππνςεθίνπ. Πηζαλή παξάηαζε ηεο
ςεθνθνξίαο έσο κηα (1) κέξα ελαπόθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο
Άρθρο 36
ηελ πεξίπησζε ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο, ηα ηαθηηθά κέιε ηελ εκέξα ησλ αξραηξεζηώλ
ςεθίδνπλ κέζσ εηζόδνπ ζην ζύζηεκα ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο πνπ έρεη επηιέμεη ην Γ.
Α. ε θάζε εθινγέα πνπ αλαθέξεηαη ζε απηό ην άξζξν απνζηέιιεηαη ειεθηξνληθά κήλπκα πνπ
πεξηιακβάλεη νδεγίεο γηα ηελ δηαδηθαζία ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο. Η απνζηνιή ηνπ κελύκαηνο
ζα γίλεη, κέζα ζηα ρξνληθά όξηα πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 33 απηνύ ηνπ Καηαζηαηηθνύ.
Β. Ο εθινγέαο αθνινπζώληαο ηηο νδεγίεο, εηζέξρεηαη ζην πεξηβάιινλ ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο
θαη θαηαζέηεη ηελ ειεθηξνληθή ηνπ ςήθν.
Γ. Μεηά ηε ιήμε ηεο ςεθνθνξίαο ε Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή, παξαιακβάλεη από ην ζύζηεκα ηα
απνηειέζκαηα θαη ζπληάζζεη ζρεηηθό πξαθηηθό.
Άρθρο 37
Σν εθινγηθό πιηθό, δειαδή, ε θαηάζηαζε ησλ όζσλ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ, ε θαηάζηαζε ησλ
όζσλ ςήθηζαλ, ην πξαθηηθό ησλ ςεθηζάλησλ κε όρη απηνπξόζσπε παξνπζία, ην πξαθηηθό ηεο
ςεθνθνξίαο θαη ηεο αλαθήξπμεο απηώλ πνπ εμειέγεζαλ, ν πίλαθαο δηαινγήο, ελδερόκελεο
ελζηάζεηο κε ηηο απνθάζεηο ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο γη’ απηέο, θαη νηηδήπνηε άιιν,
παξαδίδνληαη ή απνζηέιινληαη κέζα ζε 24 ώξεο ζηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηνπ Γηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ πνπ απνρσξεί. Απηόο δε ππνρξεώλεηαη λα παξαδώζεη ην παξαπάλσ πιηθό κε ην αξρείν
ηεο Έλσζεο ζην λέν Γηνηθεηηθό πκβνύιην.
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην πνπ απνρσξεί παξαδίδεη ζην λέν ηε ζθξαγίδα, ηα βηβιία, ην αξρείν, ην
ηακείν θαη θάζε πεξηνπζηαθό ζηνηρείν ηεο Έλσζεο. Γηα ηελ παξάδνζε θαη παξαιαβή γίλεηαη
πξαθηηθό πνπ θαηαρσξείηαη ζε εηδηθό βηβιίν ηεξνύκελν από ηελ Έλσζε. Δπηθπξσκέλα αληίγξαθά
ηνπ έρνπλ δηθαίσκα λα πάξνπλ όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.
Άρθρο 38
Πόξνη ηεο Έλσζεο είλαη:
Α. Σν δηθαίσκα έγγξαθεο ησλ κειώλ.
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Β. Οη ζπλδξνκέο ησλ κειώλ
Γ. Κάζε είδνπο νηθνλνκηθή ελίζρπζε, δσξεά ή πξόζζεηε εηζθνξά ησλ κειώλ θαη άιισλ λνκηθώλ ή
θπζηθώλ πξνζώπσλ.
Γ. Δηζπξάμεηο από εξάλνπο, έληππα ηεο Έλσζεο, ιαρεηνθόξεο αγνξέο, δηαιέμεηο, ζπλέδξηα,
εκεξίδεο, εθδειώζεηο, γηνξηέο θαη ιεηηνπξγίεο ιέζρεο.
Δ. Σα έζνδα από ηελ πεξηνπζία ηεο Έλσζεο.
Άρθρο 39
Η Έλσζε δελ δηαιύεηαη παξά κόλνλ αλ παξακείλνπλ ζ’ απηόλ ιηγόηεξν από 20 ηαθηηθά κέιε ή
ζπληξέρνπλ ιόγνη πνπ νξίδνληαη από ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνύ θώδηθα θαη ηνπ Νόκνπ. ε
θάζε πεξίπησζε γηα ηε δηάιπζε απαηηείηαη ε απαξηία ε νξηδόκελε ζην άξζξν 19 ηνπ παξόληνο ζηε
Γεληθή πλέιεπζε θαη ε πεξηιακβαλνκέλε ζηνλ ίδην αξηζκό πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ.
Άρθρο 40
Η Έλσζε έρεη θπθιηθή ζθξαγίδα πνπ θέξεη ζε εμσηεξηθό θύθιν ηηο ιέμεηο «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ
ΔΝΩΗ ΒΙΟΔΠΙΣΗΜΟΝΩΝ», ζε εζσηεξηθό θύθιν ηηο ιέμεηο «ΔΓΡΑ ΑΘΗΝΑ» θαη «ΔΣΟ
ΙΓΡΤΗ 1973» θαη ζην εζσηεξηθό ηελ έιηθα ηνπ DNA.
Άρθρο 41
Με απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κπνξεί λα πξνζιεθζεί α) κε ακνηβή λνκηθόο ζύκβνπινο
ηεο Έλσζεο, γηα νξηζκέλν ή αόξηζην ρξόλν, έλαο δηθεγόξνο από ηελ Αζήλα ή ηνλ Πεηξαηά ή άιιε
πεξηνρή ηεο Διιάδαο β) κε ακνηβή ή ρσξίο ακνηβή ζπλεξγάηεο ηεο Π.Δ.Β. ή επηζηεκνληθνί
ζπλεξγάηεο»
Άρθρο 42
Ό,ηη δελ πξνβιέπεηαη από απηό ην Καηαζηαηηθό θαη ηνλ εζσηεξηθό θαλνληζκό, ξπζκίδεηαη από ηελ
Γεληθή πλέιεπζε θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα θαη ηνπ Δηζαγσγηθνύ Νόκνπ θαη
ησλ ππνινίπσλ γηα ηα ζσκαηεία θαη ελώζεηο λόκσλ θαη δηαηαγκάησλ πνπ ηζρύνπλ.
Αζήλα, 8-12-2017
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