
«ΤΛΛΟΓΟ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΩΝ  ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ» 

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ 

  Άξζξν 1:  Δπωλπκία 

Σν φλνκα ηνπ πιιφγνπ είλαη «ΤΛΛΟΓΟ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΩΝ ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ» 

 

Άξζξν 2: Έδξα 

Έδξα ηνπ πιιφγνπ είλαη: Πάλνπ νχινπ 11 - 30131 Αγξίλην. (θηίξην πεξηθεξεηαθνχ           

ηκήκαηνο Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο) 

 

Άξζξν 3: θνπνί 

θνπνί ηνπ πιιφγνπ είλαη: 

1) H αλάπηπμε θαη πξνψζεζε ηεο Αξρηηεθηνληθήο σο επηζηήκεο θαη ηέρλεο. 

2) Ζ ζπλέλσζε ζπλαδέιθσλ πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλψληαη ζέκαηα θαη λα  

πξνσζνχληαη δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ζην επάγγεικα, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 

επηζηεκνληθή ελεκέξσζε.                                                                                                                         

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη :                                                                                                     

-  Ζ δεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ γηα επαγγεικαηηθά δεηήκαηα κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε 

εμππεξέηεζε ησλ κειψλ.                                                                                                         

-  Ζ δεκηνπξγία αξρείνπ θαη βηβιηνζήθεο. Ζ online ζχλδεζε κε ηε βηβιηνζήθε ηνπ ΣΔΔ 

θαη ηηο βηβιηνζήθεο άιισλ Σερληθψλ, Δπηζηεκνληθψλ θαη Καιιηηερληθψλ Φνξέσλ θαη 

Ηδξπκάησλ ηεο Διιάδαο θαη ηνπ Δμσηεξηθνχ.                                                                               

-  Ζ ελεκέξσζε θαη επηκφξθσζε ησλ Αξρηηεθηφλσλ πάλσ ζε ζέκαηα ηέρλεο θαη 

ηερληθήο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Αξρηηεθηνληθή, ηελ Πνιενδνκία ηνλ Αζηηθφ ρεδηαζκφ 

θαη ηε Υσξνηαμία.                                                                                                                                

-  Ζ ελεκέξσζε ζε ζέκαηα πνιηηηζηηθά θαη άιια γεληθνχ ελδηαθέξνληνο.                                

-  Ζ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ έληαμεο ζε επξσπατθά θαη δηεζλή πξνγξάκκαηα 



ζρεηηθά κε ηελ εηδηθφηεηα ηνπ Αξρηηέθηνλα Μεραληθνχ.                                                   -  

-  Ζ νξγάλσζε ζεκηλαξίσλ, δηαιέμεσλ, ζπκπνζίσλ, εκεξίδσλ θαη ζπλεδξίσλ, ηνπηθψλ, 

εζληθψλ θαη δηεζλψλ κε ζθνπφ ηελ αλάδεημε ηνπ έξγνπ ησλ Αξρηηεθηφλσλ θαη ηελ 

πξνζηαζία ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηεο Πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο.                                      

-  Ζ πξφζθιεζε δηαθεθξηκέλσλ επηζηεκφλσλ γηα ελεκέξσζε ζε δεηήκαηα 

Αξρηηεθηνληθνχ ελδηαθέξνληνο. 

3) Ζ ζηήξημε θαη ελεκέξσζε ησλ κειψλ ηνπ ζρεηηθά κε επαγγεικαηηθά ζέκαηα.                

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη :                                                                                                      

-  Ζ πξνζηαζία θαη θαηνρχξσζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Αξρηηέθηνλα Μεραληθνχ κε φια   

ηα λφκηκα κέζα θαη ε πξνψζεζε, πξνβνιή, αλάπηπμε θαη ππνζηήξημε ηνπ.                     

-  Ζ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Αξρηηέθηνλα Μεραληθνχ κφλν απφ δηπισκαηνχρνπο  

Αξρηηέθηνλεο Αλσηάησλ ρνιψλ αλαγλσξηζκέλσλ απφ ην TEE, θαη ε λνκηθή 

θαηνρχξσζε θαη πξνζηαζία ηνπ.                                                                                           

-  Ζ πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Αξρηηέθηνλα Μεραληθνχ 

κέζσ ηεο δηάθξηζεο θαη δηαρσξηζκνχ ηνπ απφ εθείλν ηνπ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ.               

-  Ζ αλάπηπμε ηνπ επηπέδνπ ηεο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζην Ννκφ 

Αηησιναθαξλαλίαο κε ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηνπ θπζηθνχ θαη αζηηθνχ πεξηβάιινληνο, 

ηνπ πεξηαζηηθνχ ρψξνπ, θαη ηελ πξνζηαζία θαη θαηνρχξσζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

πνιηηψλ.                                                                                                                            

-  Ζ θαζηέξσζε θαη βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ αξρηηέθηνλα – ηδηνθηήηε – εξγνιάβνπ θαηά 

ηελ  άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Αξρηηέθηνλα Μεραληθνχ.                                                     

-  Ζ παξέκβαζε ζην ζεζκηθά φξγαλα ηεο Πνιηηείαο, φπσο νη Γήκνη θαη νη Πεξηθέξεηεο 

ζε ζέκαηα ζρεδηαζκνχ θαη θαηαζθεπήο Έξγσλ Γεκνζίνπ Δλδηαθέξνληνο. 

4) Ζ πνιηηηζηηθή θαη θνηλσληθή παξέκβαζε ησλ κειψλ ηνπ.                                         

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη :                                                                                                      

-  Ζ ελζάξξπλζε θαη πξναγσγή ηνπ ξφινπ ηνπ Αξρηηέθηνλα ζηελ επηζηεκνληθή, 

πλεπκαηηθή, πνιηηηζηηθή, θαιιηηερληθή θαη επηκνξθσηηθή εμέιημε ησλ ηνπηθψλ 

θνηλσληψλ.                                                                                                                                     

-  Ζ αθχπληζε θαη ζηξάηεπζε ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ ζε ζέκαηα δηαθχιαμεο θαη 

αλάδεημεο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηνπ ηφπνπ.                                                               

-  Ζ επεμεξγαζία ζέζεσλ θαη πξνηάζεσλ γηα ηελ ππνζηήξημε θνηλσληθψλ νκάδσλ πνπ 

πιήηηνληαη απφ θάζε κνξθήο έθθξαζε νηθηζηηθήο πνιηηηθήο απφ ηελ Κεληξηθή 



Κπβέξλεζε θαη ηνπο ΟΣΑ.                                                                                               -  

-  Ζ δεκφζηα έθθξαζε ζέζεσλ ζε δεηήκαηα ηνπηθήο αλαπηπμηαθήο πνιηθήο ή κεηδφλσλ 

θνηλσληθψλ ζεκάησλ θαη ε άζθεζε επνηθνδνκεηηθήο θξηηηθήο ζηα ηνπηθά αλαπηπμηαθά 

πξνγξάκκαηα φισλ ησλ βαζκίδσλ ησλ ΟΣΑ.                                                                 -  

-  Παξεκβάζεηο ζε ζέκαηα: επηπηψζεσλ απφ ηε ρσξνζέηεζε ιεηηνπξγηψλ, λέσλ 

αλαπηπμηαθψλ πξσηνβνπιηψλ πξνζηαζίαο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, ηνπηθήο 

θνηλσλίαο, πνηφηεηαο δσήο, θιπ.                                                                                          

-  Ζ δηνξγάλσζε πεξηνδηθψλ εθζέζεσλ αξρηηεθηνληθνχ έξγνπ ησλ κειψλ ηνπ 

ζπιιφγνπ.                                                                                                                                 

-  Ζ θαιιηέξγεηα θαηαλφεζεο, ζπλεξγαζίαο θαη αιιεινβνήζεηαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ 

πιιφγνπ θαη ε πξνψζεζε ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο κε άιιεο ζρεηηθέο επαγγεικαηηθέο, 

επηζηεκνληθέο, ηερληθέο θαη θαιιηηερληθέο νξγαλψζεηο θαη ζπιιφγνπο ζηελ Διιάδα θαη 

ην εμσηεξηθφ.                                                                                                                            

-  Ζ αιιειεγγχε πξνο ζπλαδέιθνπο αθφκε θαη αλ δελ είλαη κέιε ηνπ ζπιιφγνπ.                    

-  Ζ δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ (ρνξνί, ζπλεζηηάζεηο, θιπ) γηα ηε ζπγθέληξσζε πφξσλ 

ππέξ ηνπ πιιφγνπ.                                                                                                                 

-  Ζ δηνξγάλσζε εθδξνκψλ κέζα θαη έμσ απφ ηνλ Διιαδηθφ ρψξν γηα επίζθεςε ηφπσλ 

κε ηδηαίηεξε αξρηηεθηνληθή θαη πνιηηηζηηθή παξάδνζε, θαζψο θαη κε ην ζχγρξνλν 

αξρηηεθηνληθφ έξγν.                                                                                                                    

5) Οπνηεζδήπνηε άιιεο επηδηψμεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο πην 

πάλσ ζθνπνχο θαη ηα γεληθά ελδηαθέξνληα ησλ Αξρηηεθηφλσλ. 

Ο χιινγνο είλαη απζηεξά επηζηεκνληθφο θαη επαγγεικαηηθφο θαη απνζαξξχλεηαη θάζε 

αλάκημε ηνπ ζε θνκκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν. 

 

Άξζξν 4: Μέιε 

Μέιε ηνπ ζπιιφγνπ Αξρηηεθηφλσλ κπνξνχλ λα γίλνπλ φζνη δηπισκαηνχρνη 

αξρηηέθηνλεο ην επηζπκνχλ, απνδέρνληαη ηηο αξρέο ηνπ πιιφγνπ θαη έρνπλ έδξα ζηελ 

Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Αηησιναθαξλαλίαο. 

Σα κέιε ηνπ ζπιιφγνπ είλαη ηαθηηθά, έθηαθηα, επίηηκα θαη ζπλεξγαδφκελα. 



α) Σαθηηθά κέιε κπνξνχλ λα είλαη αξρηηέθηνλεο, απφθνηηνη αλσηάησλ ζρνιψλ 

ηεο Διιάδαο ή ηζνηίκσλ ζρνιψλ αξρηηεθηνληθήο ηνπ εμσηεξηθνχ, κέιε ηνπ Σ.Δ.Δ. 

β) Έθηαθηα κέιε κπνξνχλ λα είλαη νη θνηηεηέο ηεο Αξρηηεθηνληθήο ησλ 

παξαπάλσ ζρνιψλ. 

γ) Δπίηηκα κέιε αλαθεξχζζνληαη απφ ηελ Γ.. ησλ κειψλ κεηά απφ πξφηαζε 

ησλ κειψλ ηνπ ζπιιφγνπ, άηνκα πνπ έρνπλ ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ πξνψζεζε ησλ 

ζθνπψλ θαη ησλ επηδηψμεσλ ηνπ ζπιιφγνπ. 

δ) πλεξγαδόκελα (αληεπηζηέιινληα) κέιε, κπνξνχλ λα είλαη επηζηήκνλεο κε 

παξαπιήζηεο εηδηθφηεηεο (πνιενδφκνη κε αξρηηέθηνλεο, ρσξνηάθηεο, αξρηηέθηνλεο 

ηνπίνπ, θιπ.) 

 

Άξζξν 5 :  Δγγξαθή κειώλ 

Γηα ηελ εγγξαθή κέινπο, ηαθηηθνύ ή έθηαθηνπ, απαηηείηαη ε ππνβνιή αίηεζεο, πξνο ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, πνπ λα πεξηέρεη ππεχζπλε δήισζε φηη ν αηηψλ είλαη 

δηπισκαηνχρνο αξρηηέθηνλαο ή θνηηεηήο αξρηηεθηνληθήο ησλ ζρνιψλ ηνπ άξζξνπ 4. Σν 

πξφηππν ηεο αίηεζεο ζα ρνξεγείηαη απφ ηελ γξακκαηεία ηνπ ζπιιφγνπ εγγξάθσο ε 

ςεθηαθά.                                                                                                                                   

Ζ αίηεζε ζα ειέγρεηαη απφ ην Γ.. ην νπνίν, θαη' αξρήλ θαη ειιείςεη πξνβιεκάησλ, ζα 

ηελ θάλεη απνδεθηή, ε δε πξψηε ηαθηηθή ε έθηαθηε  Γεληθή πλέιεπζε ζα επηθπξψλεη 

ηελ εγγξαθή. 

 

Άξζξν 6 : Γηθαηώκαηα θαη ππνρξεώζεηο κειώλ 

Σαθηηθά κέιε 

Όια ηα ηαθηηθά κέιε ηνπ πιιφγνπ έρνπλ ίζα δηθαηψκαηα. 

Δικαιώματα : 

α) πκκεηέρνπλ ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο θαη παίξλνπλ κέξνο ζηηο ζπδεηήζεηο θαη 

ςεθνθνξίεο. 



β) Δθιέγνπλ θαη εθιέγνληαη ζηε δηνίθεζε ηνπ πιιφγνπ. 

γ). Αζθνχλ έιεγρν πάλσ ζηηο πξάμεηο θαη ελέξγεηεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ 

επηηξνπψλ ζηηο  Γεληθέο πλειεχζεηο. 

δ) πκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ ελ γέλεη δξαζηεξηφηεηα ηνπ πιιφγνπ. 

Υποχρεώσεις : 

α) Να ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ. 

β) Να ζέβνληαη ηηο λφκηκα ιακβαλφκελεο απνθάζεηο ησλ Γ.. θαη ηνπ Γ.. 

γ) Να θαηαβάιινπλ ηελ εηήζηα ζπλδξνκή, ε νπνία ζα θαζνξίδεηαη απφ ηελ εηήζηα Γ.. 

δ) Να κελ εθπξνζσπνχλ πνπζελά ην ζχιινγν παξά κφλν κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γ.. 

Ζ πξψηε Γ.. κπνξεί λα αλαθαιέζεη ηελ απφθαζε ηνπ Γ.. 

Δπίηηκα, έθηαθηα θαη ζπλεξγαδόκελα κέιε. 

Δικαιώματα:  

α. Μπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο Γ.. θαη λα παίξλνπλ κέξνο ζηηο ζπδεηήζεηο. 

β. Γελ κπνξνχλ λα εθιέγνπλ θαη λα εθιέγνληαη ζηε δηνίθεζε ηνπ ζπιιφγνπ. 

Υποχρεώσεις: 

α. Να ζπκκνξθψλνληαη κε ην παξφλ Καηαζηαηηθφ. 

β. Να ζέβνληαη ηηο λφκηκα ιακβαλφκελεο απνθάζεηο ηνπ Γ. θαη ησλ Γ.. 

γ. Σα έθηαθηα κέιε λα θαηαβάιινπλ εθάπαμ ζπκβνιηθφ πνζφ ησλ 25,00 €  ζαλ 

δηθαίσκα εγγξαθήο. 

Κάζε κέινο ηνπ ζπιιφγνπ έρεη ην δηθαίσκα λα δηαηεξεί θαη λα εθθξάδεη δεκφζηα ηηο 

δηαθσλίεο ηνπ κε ηηο απνθάζεηο ηνπ πιιφγνπ, εθφζνλ δελ εκθαλίδεηαη φηη νκηιεί απφ 

κέξνπο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ πιιφγνπ. 

 

 



Άξζξν 7:  Γηαγξαθή κειώλ 

Μέινο ηνπ ζπιιφγνπ ηαθηηθφ, έθηαθην ή επίηηκν, δηαγξάθεηαη κεηά απφ αηηηνινγεκέλε 

απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 

α. Αλ ην κέινο έρεη πάςεη λα έρεη ηηο πξνυπνζέζεηο εγγξαθήο ηνπ ζην χιινγν.  

β. Δάλ επηδεηθλχεη δηαγσγή αζπκβίβαζηε κε ηνπο ζθνπνχο θαη ηηο επηδηψμεηο ηνπ 

πιιφγνπ. 

γ. Δάλ ζπζηεκαηηθά παξαβηάδεη ην θαηαζηαηηθφ ηνπ πιιφγνπ θαη εκπνδίδεη ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ λνκίκσλ απνθάζεσλ ησλ νξγάλσλ ηνπ. 

δ. Δάλ θαζπζηεξεί αδηθαηνιφγεηα ηελ ππνρξεσηηθή ζπλδξνκή ηνπ γηα δχν ζπλερή έηε 

θαη δελ ηελ θαηαβάιεη παξά ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ απφ ην Γ... Δπαλεγγξαθή 

δηαγξακκέλνπ κέινπο γηα ηνλ παξαπάλσ ιφγν γίλεηαη κεηά ηελ θαηαβνιή ησλ νθεηιψλ 

ηνπ.( αλαπξνζαξκνζκέλσλ). 

ζη. Δάλ ην κέινο θαηαδηθαζηεί ακεηάθιεηα γηα αδίθεκα πνπ πξνβιέπεηαη θαη ηηκσξείηαη 

απφ ην λφκν πεξί επαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ. 

Ζ πξφηαζε δηαγξαθήο ππνβάιιεηαη απφ ην Γ. ή ην 1/5 ησλ κειψλ ζηελ πξψηε 

ηαθηηθή ή έθηαθηε Γ.., ζηελ νπνία ην ππφ δηαγξαθή κέινο θαιείηαη ζε απνινγία.            

Ζ απφθαζε παίξλεηαη κεηά απφ κπζηηθή ςεθνθνξία κε πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ 

(2/3) ησλ παξεπξηζθνκέλσλ. 

Σν δηαγξαθφκελν κέινο δελ έρεη δηθαίσκα λα απνζχξεη ηηο ζπλδξνκέο ηνπ ή δσξεέο 

ηνπ πξνο ην χιινγν. Καηά ηεο απφθαζεο δηαγξαθήο κπνξεί λα αζθεζεί πξνζθπγή 

ζην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν κέζα ζε 30 εκέξεο απφ ηελ επίδνζε ζε απηφ ηεο 

απφθαζεο ζχκθσλα κε ην λφκν. 

Ζ απφθαζε δηαγξαθήο θνηλνπνηείηαη ζε φινπο ηνπο ζπιιφγνπο αξρηηεθηφλσλ ηεο 

Διιάδαο. 

 

 

 



Άξζξν 8 : Πόξνη 

Πφξνη ηνπ πιιφγνπ είλαη: 

α. Σν δηθαίσκα εγγξαθήο ησλ κειψλ πνπ νξίδεηαη ζε είθνζη πέληε επξψ (25,00 €). 

β. Ζ ηαθηηθή εηήζηα ζπλδξνκή ησλ κειψλ ε νπνία γηα ην έηνο κεηά ην έηνο εγγξαθήο, 

θαζνξίδεηαη  ζε εηθνζηπέληε επξψ (25,00 €). Σν χςνο ηεο εηήζηαο ζπλδξνκήο ζα 

αλακνξθψλεηαη απφ ηηο εηήζηεο Γεληθέο πλειεχζεηο.  

γ. Οη έθηαθηεο εηζθνξέο πνπ επηβάιινληαη απφ ηε Γ.., ε νπνία κπνξεί λα 

αλαπξνζαξκφδεη ηφζν ην δηθαίσκα εγγξαθήο φζν θαη ηηο ζπλδξνκέο κε απφθαζε 

ηνπιάρηζηνλ ησλ δχν πέκπησλ ησλ κειψλ πνπ είλαη ηακεηαθψο ηαθηνπνηεκέλα. 

δ. Γσξεέο επηρνξεγήζεηο, θιεξνδνηήκαηα γελφκελα δεθηά κεηά απφ απφθαζε ηεο Γ.. 

σο θαη θάζε άιινο πφξνο απφ λφκηκε πεγή. 

 

Άξζξν 9: Οξγαλωηηθά 

Αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπιιφγνπ είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο ηήξεζεο ησλ δεκνθξαηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ θαη ηεο νπζηαζηηθήο ζπκκεηνρήο ησλ κειψλ ζηε ιήςε θαη ηελ εθηέιεζε 

ησλ απνθάζεσλ, θαζψο θαη ζηνλ έιεγρν ησλ δηνηθεηηθψλ ηνπ νξγάλσλ. 

Ο ζχιινγνο δηνηθείηαη απφ 5κειέο Γ.. (Πξφεδξνο, Γξακκαηέαο, Σακίαο, 2 Μέιε) πνπ 

εθιέγεηαη απφ ηα ηαθηηθά κέιε ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 ηνπ παξφληνο  Καηαζηαηηθνχ 

κε ην πιεηνςεθηθφ ζχζηεκα. 

Ζ ζεηεία ηνπ Γ.. είλαη ρξνληθήο δηάξθεηαο ηξηψλ εηψλ. Οη αξραηξεζίεο γηα ηελ εθάζηνηε 

εθινγή λένπ Γ.. ζα γίλνληαη ηαπηφρξνλα κε απηέο ηνπ Παλειιελίνπ πιιφγνπ 

Αξρηηεθηφλσλ «.Α.Γ.Α.». 

Γηθαίσκα ππνβνιήο ππνςεθηφηεηαο έρνπλ φια ηα ηαθηηθά κέιε, πνπ έρνπλ 

ζπκπιεξψζεη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο.  

ε πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ κεησζεί γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ην Γ.. 

ζπκπιεξψλεηαη απφ ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε θαηά ζεηξά εθινγήο ηνπο ρσξίο απηά λα 

κπνξνχλ λα ππεξβνχλ ηνλ αξηζκφ ησλ ηαθηηθψλ. 



Σν λενεθιεγκέλν Γ.. ζπλέξρεηαη ακέζσο κεηά ηελ εθινγή κε πξφζθιεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο θαη ζπγθξνηείηαη ζε ζψκα εθιέγνληαο Πξφεδξν, 

Αληηπξφεδξν, Γξακκαηέα θαη Σακία.  

Σν Γ.. φηαλ απνρσξεί, παξαδίδεη ζην λέν, κέζα ζε 5 εκέξεο απφ ηε ζπγθξφηεζε ηνπ 

ηε ζθξαγίδα, ηα βηβιία, ην αξρείν φπσο θαη θάζε πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηνπ πιιφγνπ, 

ζπληάζζεηαη δε ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο θαη παξάδνζεο, αληίγξαθα ηνπ 

νπνίνπ δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ ν απνρσξψλ Πξφεδξνο θαη ν Γελ. Γξακκαηέαο. 

 

Άξζξν 10: Βηβιία 

Ο χιινγνο έρεη ηα παξαθάησ βηβιία:  

α) Βηβιίν κεηξψνπ κειψλ. 

β) Βηβιίν πξαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.   

γ) Βηβιίν πξαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ ησλ κειψλ.  

δ) Βηβιίν πξαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ ειεγθηηθήο επηηξνπήο.  

ε) Βηβιίν ηακείνπ. 

ζη) Βηβιίν πεξηνπζίαο, ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη φια ηα θηλεηά θαη αθίλεηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ πιιφγνπ. 

δ) Βηβιίν ζην νπνίν θαηαρσξίδνληαη κε αξηζκεηηθή ζεηξά ηα νλνκαηεπψλπκα ησλ κειψλ 

ηνπ πιιφγνπ, γηα ηα νπνία εθδφζεθε εηδηθή ηαπηφηεηα κέινπο. Ο αξηζκφο θαηαρψξηζεο 

ζην βηβιίν απνηειεί θαη ηνλ αξηζκφ ηεο εηδηθήο ηαπηφηεηαο κέινπο. 

Σα γξακκάηηα εηζπξάμεσλ αξηζκνχληαη θαη ζεσξνχληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο 

Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο ή ην λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπ πξηλ απφ ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο.  

 

Άξζξν 11: πλεδξηάζεηο Γ.. 

Σν Γ.. ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά κία θνξά ην κήλα θαη έθηαθηα θάζε θνξά πνπ ππάξρεη 

αλάγθε κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ή ηνπιάρηζηνλ δχν κειψλ θαη βξίζθεηαη ζε 



απαξηία, φηαλ είλαη παξφληεο ηνπιάρηζηνλ 3 απφ ηα 5 κέιε ηνπ θαη νη απνθάζεηο ηνπ 

ιακβάλνληαη κε απιή πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ. 

Ο Πξφεδξνο ππνγξάθεη καδί κε ηνλ Γ. Γξακκαηέα θάζε έγγξαθν ηνπ πιιφγνπ. 

Δθπξνζσπεί ην χιινγν δηθαζηηθά θαη εμσδηθαζηηθά ζε φιεο ηηο ζρέζεηο θαη ηηο 

δηαθνξέο. ε πεξίπησζε αδπλακίαο ηνπ Πξνέδξνπ, απηφο αλαπιεξψλεηαη απφ ηνλ 

Αληηπξφεδξν. 

Ο Γελ. Γξακκαηέαο θπιάζζεη ηα αξρεία θαη ηε ζθξαγίδα ηνπ πιιφγνπ, δηεμάγεη ηελ 

αιιεινγξαθία, ππνγξάθεη καδί κε ηνλ Πξφεδξν θάζε έγγξαθν, δίλεη βεβαηψζεηο, ηεξεί 

θαη θπιάζζεη ηα βηβιία πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 10. 

Όηαλ ν Γελ. Γξακκαηέαο ή ν Αληηπξφεδξνο απνπζηάδεη ή θσιχεηαη, ηνλ αλαπιεξψλεη 

ην κέινο πνπ νξίδεηαη θαηά ηε ζπγθξφηεζε ηνπ Γ.. ζε ζψκα. 

Σν Γ.. δηαρεηξίδεηαη ηηο ππνζέζεηο ηνπ πιιφγνπ, απνθαζίδεη ηε ζχζηαζε επηηξνπψλ 

απφ κέιε ηνπ πιιφγνπ, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 18 ηνπ Καηαζηαηηθνχ, δηαρεηξίδεηαη 

ηελ πεξηνπζία ηνπ πιιφγνπ, θαηαξηίδεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ, κεξηκλά γηα ηελ επίιπζε 

φισλ ησλ δεηεκάησλ θαη επηκειείηαη ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ησλ Γ.., νη νπνίεο 

θαη ην δεζκεχνπλ. 

Κάζε κέινο ηνπ Γ.. εθπίπηεη ελφο ησλ αμησκάησλ ηνπ άξζξνπ 9, χζηεξα απφ 

αηηηνινγεκέλε πξφηαζε ελφο ησλ κειψλ ηνπ Γ.. θαη κε ζχκθσλε γλψκε 3 κειψλ ηνπ.  

Οη ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ. είλαη αλνηθηέο ζηα κέιε ηνπ πιιφγνπ πνπ παξίζηαληαη ζαλ 

αθξναηέο θαη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ γξαπηέο πξνηάζεηο ζην Γ.., πνπ αθνξνχλ ηελ 

εκεξήζηα δηάηαμε πξηλ απφ ηε ιήςε απνθάζεσλ. Μέλεη ζηε δηάζεζε ηνπ Γ.. λα 

δεηήζεη, αλ ρξεηάδεηαη, εμεγήζεηο. 

Σν Γ.. κπνξεί λα θάλεη θιεηζηή ζπλεδξίαζε κφλν φηαλ ππάξρνπλ ζνβαξνί ιφγνη γηα ην 

χιινγν κεηά απφ νκνθσλία ησλ κειψλ ηνπ Γ.. 

Έλα κήλα κεηά ηε ζπγθξφηεζή ηνπ ζε ζψκα ην Γ. είλαη ππνρξεσκέλν λα ζπγθαιέζεη 

ηαθηηθή Γ.. κε ζέκαηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ δξάζεο, θαζψο επίζεο θαη πεξί ην κέζνλ 

ηεο ζεηείαο ηνπ κία έθηαθηε Γ.. κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε ησλ κειψλ ζε φηη αθνξά ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ θνξέσλ ηνπ πιιφγνπ θαη ηελ παξνπζίαζε θαη επίιπζε ζεκάησλ 

πνπ εηζεγήζεθαλ νη επηηξνπέο. 



Μέινο ηνπ Γ. πνπ απνπζηάδεη αδηθαηνιφγεηα απφ ηξεηο ζπλερείο ηαθηηθέο 

ζπλεδξηάζεηο, εθπίπηεη απφ ηελ ηδηφηεηά ηνπ. 

Σν Γ.. πξνθεηκέλνπ λα αλαζέζεη εζεινληηθή ή ακεηβφκελε εξγαζία ζε κέιε ηνπ 

πιιφγνπ, εμαζθαιίδεη ηε κεγαιχηεξε δπλαηή δεκνζηφηεηα ζηελ πξφζθιεζε ησλ 

κειψλ θαη ηε δηαθάλεηα ζηελ επηινγή ηνπο. Οη ιεπηνκέξεηεο ξπζκίδνληαη απφ ηνλ 

εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηνπ ζπιιφγνπ. 

 

Άξζξν 12:  Αξκνδηόηεηεο - Γεζκεύζεηο ηνπ Πξνεδξείνπ 

Σν Πξνεδξείν ηνπ Γ.. εθηειεί ηηο απνθάζεηο ηνπ Γ.. θαη ησλ Γ.. 

Ο Σακίαο ηνπ Γ.. ηεξεί θαη δηαρεηξίδεηαη κε πξνζσπηθή επζχλε θαη θάησ απφ ηελ 

άκεζε επίβιεςε ηνπ Πξνέδξνπ ην ηακείν ηνπ ζπιιφγνπ, ζπλππνγξάθεη κε ηνλ Γελ. 

Γξακκαηέα ηηο απνδείμεηο πιεξσκψλ θαη ηα γξακκάηηα είζπξαμεο. Ο ηακίαο δελ κπνξεί 

λα θξαηά ζηα ρέξηα ηνπ πάλσ απφ 150,00€ θαη ηα ππφινηπα ηα θαηαζέηεη ζε Σξάπεδα 

ζε θνηλφ ινγαξηαζκφ ζην φλνκά ηνπ θαη ην φλνκα ηνπ Πξνέδξνπ. 

Ο ηακίαο ππνβάιιεη θαη' έηνο ζηε Γ.. ησλ κειψλ απνινγηζκφ ηνπ παξειζφληνο έηνπο. 

 

Άξζξν  13: Αξραηξεζίεο 

Γηθαίσκα ππνβνιήο ππνςεθηφηεηαο γηα ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ πιιφγνπ έρνπλ 

φια ηα ηαθηηθά ηακεηαθά ηαθηνπνηεκέλα κέιε. Ζ ππνβνιή ησλ δειψζεσλ 

ππνςεθηνηήησλ γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ 15 ήκεξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα πνπ έρεη νξηζζεί 

γηα ηηο αξραηξεζίεο.  

Σν Γ.. είλαη ππνρξεσκέλν ακέζσο κφιηο ιήμεη ν ρξφλνο ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ , 

λα αλαθνηλψζεη ηνπο ππνςεθίνπο ζε πίλαθα κέζα ζηα γξαθεία ηνπ πιιφγνπ, λα 

κεξηκλήζεη γηα ηελ εθηχπσζε ςεθνδειηίσλ θαη ηε ζθξάγηζε ησλ θαθέισλ θαη λα 

απνζηείιεη ηα ςεθνδέιηηα ζηα κέιε ηνπ ζπιιφγνπ πνπ θαηνηθνχλ ζε άιιεο πφιεηο θαη 

παξαδίλεη ην εθινγηθφ πιηθφ καδί κε θαηάινγν ςεθνθφξσλ ζηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή. 

Πξηλ απφ ηηο εθινγέο θαη κέζα ζην παξαπάλσ δηάζηεκα, ην Γ.. θαιεί ηα κέιε γηα 

αλάπηπμε θαη ζπδήηεζε πάλσ ζηα πξνγξάκκαηα ησλ ππνςεθίσλ ζε ηαθηέο 

εκεξνκελίεο πνπ νξίδεη θαη αλαθνηλψλεη. 



 Ζ ςεθνθνξία είλαη κπζηηθή. Όινη ν ππνςήθηνη πεξηιακβάλνληαη ζε έλα θνηλφ 

ςεθνδέιηην, φπνπ ηα νλφκαηά ηνπο γξάθνληαη κε απφιπηε αιθαβεηηθή ζεηξά. Κάζε 

ςεθνθφξνο, αθνχ βεβαησζεί απφ ηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ε ηαπηφηεηά ηνπ, ξίρλεη 

ζηελ θάιπε έλα ςεθνδέιηην πάλσ ζην νπνίν ζεκεηψλεη ππνρξεωηηθά κε ζηαπξνχο 

πξνηίκεζεο απφ 1-5 ππνςήθηνπο. Γηαηίζεηαη επίζεο θαη ιεπθφ ςεθνδέιηην. Ζ εθινγή 

ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο γίλεηαη κε ην 

πιεηνςεθηθφ ζχζηεκα. 

ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ παξαπάλσ , 

γίλεηαη θιήξσζε απφ ηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή. 

 

Άξζξν 14: Δθινγή Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο 

Σαπηφρξνλα κε ηελ εθινγή ηνπ Γ.. εθιέγεηαη θαη ηξηκειήο εμειεγθηηθή επηηξνπή.                 

Ζ Δ.Δ. αζθεί ηνλ έιεγρν θαη επνπηεία ζηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θαη ηελ ππνβάιιεη 

ζηε Γ.. Γηθαηνχληαη λα παξεπξίζθνληαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.. ρσξίο ςήθν, φπνπ 

ζπδεηνχληαη ζέκαηα νηθνλνκηθήο θχζεο. 

Ζ Δ. Δ. θαηά ηελ πξψηε ζπλεδξίαζε κεηά ηελ εθινγή ηεο, πνπ ζπγθαιείηαη απφ ην 

πιεηνςεθείζαλ κέινο, εθιέγεη κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο έλα Πξφεδξν, πνπ ηελ ζπγθαιεί 

θαη πξνΐζηαηαη ησλ εξγαζηψλ ηεο θαη  έλαλ Γξακκαηέα πνπ θξαηά ην βηβιίν πξαθηηθψλ 

ζπλεδξηάζεσλ ηεο Δ.Δ. 

 

Άξζξν 15: Η Γεληθή πλέιεπζε 

Ζ Γ.. ησλ κειψλ είλαη ην θπξίαξρν φξγαλν ηνπ πιιφγνπ. Σελ απνηεινχλ ηα 

ηακεηαθψο ηαθηνπνηεκέλα κέιε. 

α) Δθιέγεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ηα κέιε ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο. 

β) Διέγρεη ηηο πξάμεηο ηεο δηνίθεζεο, εγθξίλεη απηέο, θαηαινγίδεη θαη θαηακεξίδεη ηηο 

επζχλεο ζπλνιηθέο ή κεξηθέο, ή απαιιάζζεη απφ απηέο, 

γ) Απνθαίλεηαη γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ηνλ απνινγηζκφ θάζε έηνπο. 

δ) Φεθίδεη ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ πιιφγνπ, θαη 



ε) Απνθαζίδεη γηα θάζε ζέκα, ην νπνίν κε ην παξφλ Καηαζηαηηθφ δελ έρεη αλαηεζεί ζε 

άιιν φξγαλν. 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. ζπγθαιεί ηε ζπλέιεπζε πξνζθαιψληαο ηα κέιε κε απνζηνιή 

πξνζσπηθψλ ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ (ηα νπνία αξρεηνζεηνχληαη ζε ειεθηξνληθφ 

αξρείν) ή κε ζρεηηθή αλάξηεζε ζηνλ ρψξν αλαθνηλψζεσλ ηεο επίζεκεο ηζηνζειίδαο 

ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Σκήκαηνο Αηησι/λίαο  ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο. 

ηηο πξνζθιήζεηο αλαθέξνληαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Δηδηθά γηα ηελ 

πξψηε Γ.. ε ζρεηηθή πξφζθιεζε γίλεηαη 15 εκέξεο πξηλ. Αλ θαηά ηελ πξψηε νξηζκέλε 

εκέξα ε Γ.. δελ έρεη απαξηία, ζπγθαιείηαη λέα εληφο 7 εκεξψλ, νπφηε βξίζθεηαη ζε 

απαξηία νπνηνζδήπνηε θαη αλ είλαη ν αξηζκφο ησλ παξηζηακέλσλ. 

Ζ Γ.. βξίζθεηαη ζε απαξηία , εθφζνλ είλαη παξφληεο ην 1 /3 ηνπιάρηζηνλ ησλ ηακεηαθά 

ηαρηνπνηεκέλσλ κειψλ θαη νη απνθάζεηο ηεο ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία ησλ 

παξφλησλ, κε αλάηαζε ησλ ρεηξψλ , ή φπνπ ην Καηαζηαηηθφ νξίδεη κε κπζηηθή ή 

νλνκαζηηθή ςεθνθνξία. 

Ζ Γ.. πξηλ απφ θάζε ζπλεδξίαζε εθιέγεη ηνλ Πξφεδξν ηεο κε απιή πιεηνςεθία θαη δη' 

αλαηάζεσο ησλ ρεηξψλ. Μέρξη ηελ εθινγή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο  απηή δηεπζχλεηαη απφ ηνλ 

Πξφεδξν ηνπ Γ.. ζηνλ νπνίν πξνηείλνληαη νη ππνςεθηφηεηεο γηα ηελ εθινγή 

Πξνέδξνπ. Δθιέγνληαη θαη δχν πξαθηηθνγξάθνη. 

Ο πξφεδξνο ηεο Γ.. αλαθνηλψλεη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ είλαη απηά 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξφζθιεζε.                                                                                      

Θέκαηα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο κπνξνχλ λα ζπδεηεζνχλ κφλν κε απφθαζε ηεο Γ.. 

Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε αλάηαζε ησλ ρεηξψλ σο θαη κε κπζηηθή ή νλνκαζηηθή 

ςεθνθνξία, εθφζνλ απηφ πξνηαζεί απφ 10 ηνπιάρηζηνλ κέιε θαη εγθξηζεί κε ηελ απιή 

πιεηνςεθία ησλ παξεπξηζθνκέλσλ.                                                                                    

Πάλσ ζε ζέκαηα κνκθήο ή δηαγξαθήο ε ςεθνθνξία είλαη νπσζδήπνηε κπζηηθή.  

Ζ πξψηε ηαθηηθή Γ.. έρεη ζαλ ζέκα ηνλ απνινγηζκφ ηνπ Γ.., ηελ πξνθήξπμε 

αξραηξεζηψλ εληφο 15 εκεξψλ θαη ηελ εθινγή εθνξεπηηθήο επηηξνπήο θαη ζπγθαιείηαη 

ην δεχηεξν δεθαπελζήκεξν ηνπ Φεβξνπαξίνπ ή ην πξψην ηνπ Μαξηίνπ. ε θάζε 

πεξίπησζε, ε πξνθήξπμε αξραηξεζηψλ γίλεηαη γηα ηελ ίδηα εκεξνκελία κε εθείλε γηα ηνλ 

Παλειιήλην ΑΓΑ. 



Ζ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή πνπ εθιέγεηαη ζηελ αξρή ηεο πξψηεο ηαθηηθήο Γ.. είλαη 

ηξηκειήο θαη απνηειείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη δχν κέιε . Μέινο ηεο Δθνξεπηηθήο 

Δπηηξνπήο δελ κπνξεί λα είλαη κέινο ηνπ απεξρφκελνπ Γ.. ή ππνςήθηνο γηα ην 

επφκελν Γ.. 

Ζ Γεχηεξε Γ.. ζπγθαιείηαη έλα κήλα κεηά ηελ εθινγή ηνπ λένπ Γ.. θαη ζαλ θχξην ζέκα 

έρεη ηελ αλάπηπμε απφ ην Γ.. ηνπ ηξφπνπ πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ. 

Ζ Σξίηε Γ.. ζπγθαιείηαη ζην ηέινο ηνπ πξψηνπ έηνπο ηεο ζεηείαο θαη έρεη  ζαλ ζέκαηα 

ηε γλσζηνπνίεζε ησλ ελεξγεηψλ ηνπ Γ.. θαη ηε ζπδήηεζε γηα ηα ζρεηηθά πξνβιήκαηα 

θαη ηε δξάζε ηνπ πιιφγνπ. 

 

Άξζξν 16: Έθηαθηεο Γ.. 

Οη έθηαθηεο Γ.. ζπγθαινχληαη:                                                                                                

α) απφ ην Γ.. είηε απφ δηθηά ηνπ πξσηνβνπιία είηε κεηά εηζήγεζε ησλ εθιεγκέλσλ 

επηηξνπψλ,                                                                                                                                      

β) κεηά απφ έγγξαθε πξνο ην Γ.. αίηεζε ηνπ 1/5 ηνπιάρηζηνλ ησλ ηακεηαθψο 

ηαρηνπνηεκέλσλ κειψλ.                                                                                                          

Σα ζέκαηα ππνβάιινληαη γξαπηά πξνο ην Γ.. πξηλ απφ ηε ζχγθιεζε ηνπ.                               

Σν Γ.. ζπγθαιεί απηέο ηηο Γ.. ην ηαρχηεξν. 

 

Άξζξν 17: Σαθηηθέο κεληαίεο ζπγθεληξώζεηο 

Καζνξίδνληαη ηαθηηθέο κεληαίεο ζπγθεληξψζεηο ζην χιινγν. ' απηέο παξεπξίζθεηαη 

ππνρξεσηηθά έλα ηνπιάρηζηνλ κέινο ηνπ Γ.., ην νπνίν ελεκεξψλεη ηα κέιε γηα  ηα 

ηξέρνληα δεηήκαηα θαη κεηαθέξεη ηηο απνθάζεηο ηεο ζπγθέληξσζεο ζην Γ.. πνπ 

παίξλεη ππφςε ηνπ απηέο ηηο απνθάζεηο ζαλ γλψκνλα ληα ηηο δηθέο ηνπ. 

 

Άξζξν 18:  Δπηηξνπέο - Δθπξνζωπήζεηο                                                                 

Γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ελεξγήο ζπκκεηνρήο ησλ κειψλ ζηε δσή θαη ηε δξάζε ηνπ 

πιιφγνπ ζπγθξνηνχληαη επηηξνπέο γχξσ απφ ζέκαηα εθπαίδεπζεο, επηζηήκεο, 

πνιηηηζκνχ, θνηλσληθνχ πεξηερνκέλνπ, επαγγεικαηηθψλ ζεκάησλ, νηθνλνκηθψλ, θιπ.  



Οη επηηξνπέο κπνξνχλ λα ζπγθξνηεζνχλ: 

α) κε απφθαζε θαη επζχλε ηνπ Γ.. 

β) κε απφθαζε ηεο Γ.. ηαθηηθήο ή έθηαθηεο, πνπ θαζνξίδεη ην πιαίζην δξάζεο θαη ηηο 

αξκνδηφηεηέο ηνπο θαη ζηελ νπνία ινγνδνηνχλ. 

γ) κε πξσηνβνπιία ησλ κειψλ ηνπ ζπιιφγνπ, πνπ αλαθέξνπλ ζην Γ.. ή ηε Γ.. ηε 

ζχζηαζή ηνπο θαη ην πεξηερφκελν ηεο δνπιεηάο ηνπο, ζηηο πεξηπηψζεηο εζεινληηθήο 

εξγαζίαο. 

δ) Ο ζχιινγνο δηεθδηθεί ηελ εθπξνζψπεζή ηνπ ζε φιεο ηηο επηηξνπέο πνπ αθνξνχλ 

ηνπο ΟΣΑ Α' θαη Β' βαζκνχ θαη ηνλ επξχηεξν Γεκφζην Σνκέα ζηηο νπνίεο ζεσξεί φηη 

πξέπεη λα εθπξνζσπείηαη. 

 

Άξζξν 19:  Οκνζπνλδία Αξρηηεθηόλωλ 

Οξίδεηαη ε δπλαηφηεηα νκνζπνλδηαθήο ζχλδεζεο κε άιινπο ζπιιφγνπο Αξρηηεθηφλσλ 

ε Σερληθψλ, ζε κνξθή πνπ ζα θαζνξηζηεί χζηεξα απφ εηδηθή γη απηφ θνηλή ζπδήηεζε θαη 

Γεληθέο πλειεχζεηο κειψλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ ζπιιφγσλ.  

 

Άξζξν 20: Σξνπνπνίεζε Καηαζηαηηθνύ 

Σν παξφλ Καηαζηαηηθφ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί κε απφθαζε ηεο Γ.. κε απαξηία ηνπ 

1/2+1 ησλ ηακεηαθψο ηαθηνπνηεκέλσλ κειψλ θαη πιεηνςεθία 3/4 ησλ παξφλησλ. 

 

Άξζξν 21: Γηάιπζε ηνπ πιιόγνπ 

Ο χιινγνο δηαιχεηαη εθφζνλ ην απνθαζίζεη ε Γ.. πνπ ζπγθαιείηαη γηα ην ιφγν απηφ 

θαη ε νπνία ζπλεδξηάδεη κε απαξηία 1/2+1 θαη πιεηνςεθία ησλ 3/4 ησλ παξφλησλ. ηελ 

απφθαζε γηα ηε δηάιπζε ζα αλαγξάθνληαη νη ιφγνη πνπ ηελ επέβαιαλ θαη ν ηξφπνο 

δηάζεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πιιφγνπ. 

 



Άξζξν 22: θξαγίδα πιιόγνπ  

Ο χιινγνο έρεη ζθξαγίδα ζηξφγγπιε θαη γξάθεη γχξσ «ΤΛΛΟΓΟ 

ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΩΝ ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ» θαη ην έηνο ίδξπζεο. Δπίζεο, ε ζθξαγίδα 

ζα πεξηέρεη θαη θάπνην γξαθηθφ ζχκβνιν ηνπ πιιφγνπ. 

 

Άξζξν 23: Γεληθά 

Όηη αθνξά ηα νξγαλσηηθά θαη ηηο ιεηηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ πιιφγνπ πνπ δελ 

αλαθέξνληαη ζην Καηαζηαηηθφ ζα θαζνξίδνληαη απφ ην Νφκν θαη ηνλ εζσηεξηθφ 

Καλνληζκφ πνπ ζα εγθξηζεί ζε Γ.. ηνπ πιιφγνπ. 

ε βεβαίσζε ησλ παξαπάλσ ζπληάρζεθε ην Καηαζηαηηθφ απηφ πνπ απνηειείηαη απφ 

23 άξζξα δηαβάζηεθε θαη εγθξίζεθε νκφθσλα απφ ηε Γ.. 

 

ΣΑ ΗΓΡΤΣΗΚΑ ΜΔΛΖ 

 
1. ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟΤ 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ ηνπ ΠΑΝΣΔΛΖ 

 
2. ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟΤ ΥΡΗΣΗΝΑ 

ηνπ ΠΑΝΣΔΛΖ 

 
3. ΑΝΓΡΗΚΟΠΟΤΛΟ  

ΠΟΛΤΚΑΡΠΟ ηνπ 

ΚΧΝ/ΝΟΤ 
 

4. ΒΑΛΑΣΟ ΦΧΣΗΟ ηνπ 

ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 
 

5. ΓΔΧΡΓΑΚΟΤ-ΠΑΠΠΑ 

ΣΑΤΡΟΤΛΑ ηνπ 
ΦΗΛΟΛΑΟΤ 

 

6. ΓΗΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ 
ΥΡΖΣΟ ηνπ ΑΘΑΝΑΗΟΤ 

 

7. ΓΡΖΓΟΡΟΠΟΤΛΟ 
ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ ΚΧΝ/ΝΟΤ 

 

8. ΓΗΑΜΑΝΣΖ ΥΡΤΑΝΘΖ ηνπ 
ΛΑΜΠΡΟΤ 

 
9. ΕΑΥΟ ΘΧΜΑ ηνπ 

ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 

 
10. ΚΑΛΟΓΔΡΑ ΔΛΔΝΖ ηνπ 

ΓΔΧΡΓΗΟΤ 

 
11. ΚΑΜΑΡΗΑΡΖ ΥΡΗΣΗΝΑ ηνπ 

ΘΔΟΓΧΡΟΤ 

 
12. ΚΑΡΒΟΤΝΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

ηνπ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 

 
13. ΚΑΣΑΚΗΧΡΖ ΑΛΔΞΗΑ ηνπ 

ΓΔΧΡΓΗΟΤ 

 
14. ΚΔΚΔΛΟΤ ΔΛΠΗΝΗΚΖ ηνπ 

ΓΗΟΝΤΗΟΤ 

 
15. ΚΑΣΟΤΠΖ ΒΑΛΔΝΣΗΝΑ ηνπ 

ΑΘΑΝΑΗΟΤ 

 



16. ΚΟΡΓΗΑΛΑ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ 

ΝΗΚΟΛΑΟΤ 
 

17. ΚΟΣΗΝΖ ΒΑΗΛΗΚΖ ηνπ 

ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 
 

18. ΚΧΣΟΠΟΤΛΟΤ ΑΝΝΑ ηνπ 
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ 

 
19. ΛΗΑΡΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ηνπ 

ΓΖΜΟΘΔΝΖ 

 

20. ΜΠΑΡΠΑΓΗΑΝΝΖ 
ΒΑΗΛΔΗΟ ηνπ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 

 

21. ΜΠΑΡΠΑΓΗΑΝΝΖ ΔΛΠΗΓΑ 
ηνπ ΒΑΗΛΔΗΟΤ 

 

22. ΜΠΗΜΠΑ ΥΑΡΑ ηνπ 
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 

 

23. ΝΗΚΟΛΑΚΟΠΟΤΛΟ 
ΝΗΚΟΛΑΟ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 

 
24. ΝΣΑΓΗΑΝΣΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

ηνπ ΜΗΥΑΖΛ 
 

25. ΝΣΟΚΑ ΖΡΗΝΝΑ ηνπ 

ΧΣΖΡΗΟΤ 
 

26. ΠΑΝΑΓΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ 

ΗΧΑΝΝΖ 
 

27. ΠΑΠΑΒΑΗΛΔΗΟΤ 
ΠΔΡΗΚΛΖ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 

 
28. ΠΑΠΑΘΑΝΑΗΟΤ ΘΔΟΓΧΡΑ 

ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 

 
29. ΠΑΠΑΚΑΜΜΔΝΟΤ 

ΒΑΗΛΗΚΖ ηνπ ΠΑΤΛΟΤ 

 
30. ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ 

ΓΖΜΖΣΡΖ ηνπ ΧΚΡΑΣΖ 

 

31. ΠΑΠΠΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ 

ΥΡΖΣΟΤ 
 

32. ΠΑΠΠΑ ΥΡΖΣΟ ηνπ 

ΝΗΚΟΛΑΟΤ 
 

33. ΑΡΡΖ ΟΦΗΑ ηνπ 

ΝΗΚΟΛΑΟΤ 
 

34. ΗΓΔΡΖ ΑΝΑΣΑΗΑ ηνπ 

ΥΡΖΣΟΤ 
 

35. ΚΑΛΗΣΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ 

ΑΠΟΣΟΛΟΤ 
 

36. ΟΤΚΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ηνπ 

ΝΗΚΟΛΑΟΤ 
 

37. ΣΑΟΤΛΖ ΟΦΗΑ ηνπ 
ΥΡΖΣΟΤ 

 

38. ΣΗΑΜΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 
ηνπ ΑΝΓΡΔΑ 

 

39. ΣΧΚΟ ΥΡΖΣΟ ηνπ 

ΑΝΓΡΔΑ 

  

40. ΦΡΑΓΚΟΤΛΖ ΛΔΧΝΗΓΑ 
ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 

 

41. ΥΑΣΕΖΑΝΣΧΝΗΟΤ  
ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ηνπ 
ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 

 

42. ΥΑΣΕΖΠΔΣΡΟΤ ΑΤΓΖ ηνπ 
ΠΔΣΡΟΤ 

 

43. ΥΡΗΣΟΓΗΑΝΝΖ ΜΑΡΗΑΝΝΑ 
ηνπ ΦΧΣΗΟΤ 

 


