
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ»

ΑΡΘΡΟ 1
ΙΔΡΥΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ
    Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία: «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ» με έδρα
την Αθήνα, οδός Κάννιγγος 27 (Στα Γραφεία της Ε.Ε.Χ.)

ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
    Βασικός σκοπός του Σωματείου είναι η προάσπιση, η αναβάθμιση, η προβολή και η 
κατοχύρωση του επαγγέλματος του Χημικού Ναυτιλίας καθώς επίσης και η συμβολή της τήρησης 
και βελτίωσης των κανόνων εκείνων που απαιτούνται από την επιστήμη, την επιστημονική 
δεοντολογία, την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία σε θέματα που αφορούν την υγιεινή και την 
ασφάλεια στις ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες και άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες ανά την 
Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 3
ΜΕΣΑ
    Ως μέσον για την πραγματοποίηση των ως άνω σκοπών του Σωματείου θα θεωρείται κάθε 
συνταγματικά και νομοθετικά κατοχυρωμένη και κάθε άλλη θεμιτή ενέργεια που αποφασίζεται 
από τα όργανά του και ειδικότερα με τη σύσταση επιτροπών οι οποίες θα αναλάβουν την 
επιτήρηση και τον έλεγχο διαφόρων θεμάτων σχετικών με τον ανωτέρω σκοπό.
    Επίσης το Σωματείο θα έχει στενή επικοινωνία με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σωματεία ή 
οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ενωσης και άλλα κράτη του εξωτερικού με απώτερο σκοπό την 
συνεργασία σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
    Θα συγκαλεί και θα διοργανώνει διεθνή και πανελλαδικά σεμινάρια και συνέδρια.
    Θα μπορεί να συγκροτήσει κατάλληλο υπηρεσιακό και γραφειακό μηχανισμό τον οποίο θα 
εμπλουτίζει και εκσυγχρονίζει με τα απαραίτητα τεχνικά και μηχανογραφικά μέσα.
    Θα εισηγείται σε κάθε αρμόδιο φορέα προτάσεις και μελέτες που αποσκοπούν στην προώθηση 
των σκοπών του Σωματείου και την επιστήμης του Χημικού Ναυτιλίας.
    Θα χορηγεί σε όλα τα μέλη του το δικαίωμα χρήσης στα έγγραφα και στις επιχειρήσεις τους του
ειδικού διακριτικού τίτλου και σήματός του, όπως αυτός φαίνεται στο εξώφυλλο του παρόντος 
καταστατικού του, ο οποίος θα αποτελεί την εγγύηση για την ποιοτική παροχή των υπηρεσιών 
τους.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
    Η χρονική διάρκεια του Σωματείου είναι απεριόριστη, εκτός εάν τα μέλη του μειωθούν σε 
λιγότερα από δέκα, οπότε και θα διαλύεται αυτοδικαίως (άρθρο 104, εδάφιο 2 Α.Κ.).
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ΑΡΘΡΟ 5
ΔΙΑΛΥΣΗ
    Το Σωματείο θα μπορεί να διαλύεται οποτεδήποτε, σύμφωνα με τις διατάξεις και το όργανο 
που προβλέπει ο νόμος (άρθρο 103 – 105 Α.Κ.), ιδίως δε είτε κατόπιν απόφασης της Γ.Σ., μετά 
από προηγούμενη εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα πρέπει να αναφέρει τον 
λόγο, περί ου η επικείμενη διάλυση, είτε αυτοδικαίως σε περίπτωση μειώσεως του αριθμού των 
μελών σε λιγότερα από δέκα. Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος διάλυσης του Σωματείου πλην του 
ανωτέρω δεν θα είναι δυνατός. Η περιουσία του Σωματείου σε περίπτωση διάλυσής του θα 
περιέχεται, όπου αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 6
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
    Οικονομικοί πόροι του Σωματείου θα είναι:
1.    Τα ποσά που εισπράττονται ως δικαίωμα εγγραφής νέων μελών και οι συνδρομές των μελών, 
όπως καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 7 του παρόντος καταστατικού.
2.    Οι εθελοντικές εισφορές των μελών, πλέον των συνδρομών της προηγούμενης παραγράφου.
3.    Τα ποσά που εισπράττονται από τυχόν έκτακτες εισφορές που επιβάλλονται με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου, όπως ορίζεται κατωτέρω στο άρθρο 7.
4.    Τα χρηματικά ποσά από δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες, ενισχύσεις, εράνους, 
χορηγίες, επιδοτήσεις από το Ελληνικό ή αλλοδαπό δημόσιο, την Ευρωπαϊκή Ενωση και άλλους 
εγχώριους ή διεθνείς οργανισμούς και γενικά κάθε άλλο έσοδο από οποιαδήποτε νόμιμη αιτία. Οι
κληρονομιές, οι κληροδοσίες και οι δωρεές υπό τρόπον θα γίνονται δεκτές κατόπιν εγκρίσεως του
Δ.Σ., με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία. Επίσης οι κληρονομιές που καταλίπονται στο 
Σωματείο θα γίνονται δεκτές πάντοτε με το ευεργέτημα της απογραφής. Οι δωρεές θα γίνονται 
επώνυμα, ενώ κληρονομιές, κληροδοσίες και δωρεές υπέρ του Σωματείου για ορισμένο σκοπό, 
τελούν υπό ιδιαίτερη διαχείριση μέσα στον προϋπολογισμό του Σωματείου, τυχόν δε πρόσοδοι 
που θα προέρχονται από αυτές θα διατίθενται αποκλειστικά σύμφωνα με τους όρους, εάν 
υπάρχουν, του διαθέτη ή του δωρητή.
5.    Τα εισοδήματα από την αξιοποίηση τυχόν αποκτηθείσας περιουσίας του Σωματείου.
6.    Τα ποσά που θα εισπράττονται από τυχόν έκδοση περιοδικού και από τυχόν διαφημίσεις που 
θα δημοσιεύονται σε αυτό.

ΑΡΘΡΟ 7
ΜΕΛΗ
    Μέλη του Σωματείου είναι τα Ιδρυτικά, τα Τακτικά και τα Επίτιμα.
Ειδικότερα:
1.    ΙΔΡΥΤΙΙΚΑ ΜΕΛΗ
Ιδρυτικά μέλη είναι τα μέλη που έχουν υπογράψει το παρόν καταστατικό.
2.    ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥΣ
Για να εγγραφεί κάποιος ως τακτικό μέλος στο Σωματείο, θα πρέπει να έχει την ιδιότητα του 
Χημικού Ναυτιλίας όπως καθορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, αφού 
προηγουμένως υποβάλλει έγγραφη υπογεγραμμένη αίτηση, η οποία θα του χορηγείται ως 
έντυπο από τη γραμματεία του Σωματείου. Η αίτηση αυτή θα πρέπει να απευθύνεται προς το 
Διοικητικό Συμβούλιο, θα έχει ως αίτημα την εγγραφή του υποψηφίου μέλους στο μητρώο των 
μελών του και θα πρέπει να δηλώνει:
α. Πλήρες ονοματεπώνυμο και λοιπά στοιχεία, διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ. ενδεχομένως άλλα 
στοιχεία που θα καθοριστούν λεπτομερώς, από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την ίδρυση του 
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Σωματείου.
β. Την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των διατάξεων του παρόντος καταστατικού.
γ. Στην αίτηση θα επισυνάπτεται αντίγραφο της άδειας του Χημικού Ναυτιλίας που εκδίδεται από
τις αρμόδιες αρχές.
δ. Το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της κατάθεσης της 
παραπάνω αίτησης με τα απαιτούμενα ως άνω δικαιολογητικά, θα πρέπει να αποφασίσει εάν θα 
δεχθεί ή όχι την εγγραφή του υποψηφίου μέλους στο Σωματείο, η οποία εν πάσει περιπτώσει θα 
καθίσταται οριστική (απόρριψη ή εγγραφή), μετά την τελική έγκρισή της από την Γενική 
Συνέλευση, όταν και όποτε ήθελε συγκληθεί για να αποφασίσει για αυτό ή και για άλλα θέματα.
Η απόρριψη της αίτησης εγγραφής του υποψηφίου μέλους από το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Σωματείου θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη και το απορριφθέν μέλος θα μπορεί να προσφύγει 
στη Γενική Συνέλευση ή στα Δικαστήρια προκειμένου να ανατρέψει την απόφαση αυτή. Μετά την 
πάροδο εξαμήνου από την ημεροχρονολογία της απόρριψης της αίτησης εγγραφής, από τη Γενική
Συνέλευση, θα είναι δυνατόν το μέλος που δεν έγινε δεκτό να καταθέσει νέα αίτηση εγγραφής 
του η οποία θα εξετασθεί και πάλι με τις ίδιες προϋποθέσεις.
Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται από την ημερομηνία εγγραφής του στα οικεία μητρώα του 
Σωματείου.

3.    ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ
Επίτιμα μέλη γίνονται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και επικύρωσή της από τη 
Γενική Συνέλευση, Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, τα οποία θα έχουν προσφέρει ιδιαίτερες 
υπηρεσίες στο Σωματείο ή έχουν συμβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο (οικονομικό ή άλλο), στην 
προαγωγή και την ενίσχυση των σκοπών του ή έχουν επιδείξει αξιόλογο επιστημονικό έργο, λόγω 
του κύρους, της θέσης τους και των εν γένει δυνατοτήτων τους, με τις οποίες καθιστούν 
αποτελεσματική την προώθηση των σκοπών του Σωματείου.
Τα επίτιμα μέλη μπορούν να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, έχοντας δικαίωμα λόγου, 
αλλά στερουμένων του δικαιώματος ψήφου και του δικαιώματος του εκλέγειν και του 
εκλέγεσθαι. Η παρουσία τους στις Γενικές Συνελεύσεις δεν λαμβάνεται υπόψη ούτε για το 
σχηματισμό απαρτίας. Οι παραπάνω αυτοί περιορισμοί όμως δεν ισχύουν σε περίπτωση που τα 
επίτιμα μέλη προέρχονται από τακτικά ή ιδρυτικά μέλη, τα οποία δεν εμποδίζονται σε καμία 
περίπτωση να χαρακτηριστούν ως επίτιμα, εάν πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις. Τέλος τα 
επίτιμα μέλη δεν θα είναι υποχρεωμένα να καταβάλλουν την ετήσια εισφορά, παρ’ εκτός εάν 
θέλουν να συνδράμουν στην οικονομική ενίσχυση του Σωματείου ή προέρχονται από τακτικά 
μέλη.
4.    ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Τα μέλη τακτικά και ιδρυτικά έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις, όπως προβλέπονται στο 
παρόν καταστατικό και ιδιαίτερα την υποχρέωση να εργάζονται για την προαγωγή των σκοπών 
του Σωματείου και την εύρυθμη λειτουργία του.
Τα μέλη (τακτικά και ιδρυτικά) θα έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται, στα όργανα 
του Σωματείου.
Τα ιδρυτικά και τακτικά μέλη υποχρεούνται να καταβάλλουν την εφάπαξ εισφορά εγγραφής, τις 
ετήσιες εισφορές, καθώς και κάθε τυχόν έκτακτη εισφορά ήθελε αποφασίσει το Διοικητικό 
Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση με αιτιολογημένη κρίση.
Οι ετήσιες εισφορές θα προκαταβάλλονται μέσα στον Ιανουάριο μήνα κάθε έτους.
Η ετήσιε εισφορά κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του παρόντος θα ορισθεί από το Δ.Σ. κατά την 
πρώτη τακτική συνεδρίασή του η οποία θα γίνει μετά την δημοσίευση του παρόντος και θα 
μπορεί στο μέλλον να αυξομειώνεται οποτεδήποτε, με αιτιολογημένη πρόταση του Διοικητικού 
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Συμβουλίου, προς τη Γενική Συνέλευση και κατόπιν εγκρίσεως της, ανάλογα με τις εκάστοτε 
κρατούσες οικονομικές συνθήκες και θα είναι υποχρεωτική για όλα τα μέλη του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 8
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ-ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
α. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 
Ολα τα μέλη είναι ελεύθερα να αποχωρήσουν οποτεδήποτε από το Σωματείο. Η αποχώρηση αυτή
όμως θα πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως προς το Δ.Σ., τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από 
τη λήξη κάθε έτους και θα ισχύει για το τέλος του λογιστικού αυτού έτους (κατ’ άρθρα 87 Α.Κ.). 
Μετά την πλήρη αποχώρησή του το μέλος οφείλει να καταβάλλει αναδρομικά τις εισφορές τις 
οποίες τυχόν οφείλει, τυχόν δε εισφορές προκαταβληθείσες, που αφορούν χρόνο μετά την 
αποχώρησή, θα καταπίπτουν υπέρ του Σωματείου, δεν θα επιστρέφονται ούτε θα μπορούν μα 
οποιονδήποτε άλλο τρόπο να καθίστανται απαιτητές και να αναζητούνται από το αποχωρόν 
μέλος για οποιαδήποτε αιτία, θα παραμένουν δε προς όφελος της περιουσίας του Σωματίου.
Η δήλωση αποχώρησης γίνεται εγγράφως με απλή επιστολή και απευθύνεται προς το Διοικητικό 
Συμβούλιο, λαμβανομένης προς τούτο αριθμό πρωτοκόλλου και ημεροχρονολογία.
Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αρνηθεί τη δήλωση αποχώρησης του 
μέλους που το επιθυμεί, η δε διαγραφή του θα επέρχεται αυτοδικαίως, εφόσον παρέλθουν οι 
προθεσμίες της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου.
β. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ (ΑΠΟΒΟΛΗ)
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:
ι. Οταν δεν καταβάλλονται οι εισφορές.
Σε περίπτωση που οποιοδήποτε μέλος δεν καταβάλλει τις συνδρομές του κατά το χρονικό 
διάστημα που οφείλει και συγκεκριμένα μετά την πάροδο ενός (1) έτους προκειμένου και για τις 
τακτικές και για τις έκτακτες εισφορές μετά την ημερομηνία που οι εισφορές αυτές κατέστησαν 
απαιτητές, θα διαγράφεται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα πρέπει να 
επικυρωθεί και από την Γενική Συνέλευση και θα καταχωρείται αμέσως στο βιβλίο του μητρώου, 
από όπου και θα διαγράφεται το μέλος αυτό. Σαν ημεροχρονολογία διαγραφής θα θεωρείται 
αυτή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.
ιι. Σε περίπτωση που το μέλος απωλέσει την ιδιότητα την οριζόμενη από την εκάστοτε ισχύουσα 
νομοθεσία του Χημικού Ναυτιλίας, θα διαγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η 
οποία θα πρέπει να επικυρωθεί και από την Γενική Συνέλευση.
Η, με τους παραπάνω τρόπους (ι και ιι), διαγραφή των μελών από τα μητρώα του Σωματείου, δεν 
αποκλείει την εκ νέου εγγραφή τους, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του παρόντος, δηλαδή εκ νέου 
καταβολή της εφάπαξ εισφοράς εγγραφής (ανωτέρω περίπτωση ι) ή με τη νόμιμη επαναπόκτηση 
της ιδιότητας του Χημικού Ναυτιλίας (ανωτέρω περίπτωση ιι) και με την προϋπόθεση ότι θα 
συνεχίσουν σε κάθε περίπτωση να πληρούν τις γενικές προϋποθέσεις της εισόδου των μελών του.
ιιι. Για  σπουδαίο λόγο, (παράπτωμα μέλους κλπ.)
Σε περίπτωση σπουδαίου λόγου, το Διοικητικό Συμβούλιο, θα μπορεί να προτείνει προς τη Γενική 
Συνέλευση την αποβολή και διαγραφή κάποιου από τα μέλη και η Γενική Συνέλευση θα 
αποφασίζει περί αυτού, αφού προηγουμένως το Δ.Σ> το καλέσει προς απολογία με συστημένη 
επιστολή, η οποία θα αναφέρει την ημερομηνία κατά την οποία αυτό θα πρέπει να παρουσιαστεί 
ενώπιόν του και το λόγο (αδίκημα) της κλήσης προς απολογία, τουλάχιστον δέκα (10) μέρες πριν. 
Το υπό κατηγορία μέλος μπορεί να προσκομίσει οποιαδήποτε στοιχεία για να υποστηρίξει τις 
απόψεις του.
Σε περίπτωση που το Δ.Σ., μετά την απολογία του μέλους κρίνει ότι αυτό δεν θα πρέπει να 
αποβληθεί, θα μπορεί να εισηγηθεί προς τη Γενική Συνέλευση την επιβολή, αντί για την ποινή της
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διαγραφής, τις πειθαρχικές ποινές της επόμενης παραγράφου. Η μη υποβολή απολογίας ή η μη 
εμφάνιση του διωκόμενου μέλους ενώπιον του Δ.Σ. δεν εμποδίζει σε καμία περίπτωση την 
πρόοδο της διαδικασίας, «ωσεί παρόντος» του μέλους. Σε κάθε περίπτωση, αντίγραφο της περί 
διαγραφής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης θα κοινοποιείται με συστημένη επιστολή στο 
διαγραφέν μέλος, εντός δέκα (10) ημερών από την διαγραφή του στη διεύθυνση κατοικίας που 
έχει δηλώσει στο Σωματείο.
Ως σπουδαίος λόγος θα θεωρείται ιδιαίτερα:
Η αντίθεση των μελών με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του Σωματείου και η παρεμβολή 
προσκομμάτων στην εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής 
Συνέλευσης.
Η με τον παραπάνω τρόπο αποβολή των μελών του Σωματείου τους δίδει το δικαίωμα να 
επανεγγραφούν σε αυτό, μετά από ένα έτος εφόσον αποφασιστεί τούτο από τη Γενική Συνέλευση
με πλειοψηφία του 2/3 των παρόντων. Για την απόρριψη της αίτησης αυτής δεν απαιτείται 
αιτιολογία.
γ. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
πειθαρχικές ποινές είναι η έγγραφη επίπληξη για απλό πειθαρχικό παράπτωμα και η προσωρινή 
αποβολή (αναστολή ιδιότητας μέλους), μέχρι ένα (1) χρόνο εάν συντρέχουν επιβαρυντικές 
περιπτώσεις. Οι παραπάνω πειθαρχικές ποινές θα μπορούν σε περίπτωση ιδιαιτέρως 
επιβαρυντικών περιπτώσεων να επιβάλλονται και κατά συρροή. Κάθε επιβαλλόμενη πειθαρχική 
ποινή θα πρέπει να είναι εγγράφως αιτιολογημένη και θα πρέπει να καταχωρείται στα πρακτικά 
συνεδριάσεων του Δ.Σ>, της Γενικής Συνέλευσης και το αρχείο του Σωματείου. Σε όλες τις 
παραπάνω περιπτώσεις το μέλος που διώκεται πειθαρχικά θα πρέπει αν καλείται σε απολογία μα 
τον τρόπο και εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο ως άνω.
Τα με κάθε τρόπο εξελθόντα μέλη του Σωματείου, δεν έχουν κανένα δικαίωμα πάνω στην 
περιουσία του, θα ευθύνονται δε πάντοτε στην καταβολή εισφοράς αναλόγως του χρόνου κατά 
τον οποίο διετέλεσαν μέλη.
Η αξίωση του Σωματείου κατά τυχόν αποχωρησάντων ή διαγραφέντων μελών για τις οφειλόμενες
εισφορές τους θα παραγράφεται μετά από πέντε (5) χρόνια (Α.Κ. 250 αρ.17).
Η ιδιότητα του μέλους του Σωματείου, είναι ανεπίδεκτη αντιπροσωπεύσεως και δεν 
μεταβιβάζεται, ακόμη και με κληρονομική διαδοχή (άρθρο 91 Α.Κ.), εκτός από την περίπτωση του 
άρθρου 12 (κεφάλαιο α. απαρτία).

ΑΡΘΡΟ 9
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Οργανα του Σωματείου είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και η Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 10
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Δ.Σ.)
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου θα αποτελείται από πέντε (5), πάντοτε μέλη, σύμφωνα 
και με τους ορισμούς της παρ.2, του άρθρου 7 του παρόντος και συγκεκριμένα από τον Πρόεδρο, 
τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Ταμία και ένα Μέλος. Η θητεία του εκάστοτε εκλεγμένου 
Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι διετής.
Απαντα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, θα είναι άμισθα, αλλά με απόφαση του Δ.Σ. εφόσον
επιβάλλεται θα δικαιούνται αποζημίωση, για έξοδα μετακινήσεων εκτός έδρας σε περίπτωση 
απασχόλησής τους με τις υποθέσεις του Σωματείου, καθώς επίσης και τυχόν έξοδα διαμονής, 
διανυκτέρευσης κλπ., σε περίπτωση αποστολής τους στο εξωτερικό ή σε οποιοδήποτε μέρος της 
Ελλάδας, όπως συνέδρια, και άλλες εκδηλώσεις που θα έχουν σχέση με το αντικείμενο εργασιών 
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του Σωματείου. Προς έγκριση των σχετικών κονδυλίων για τα ως άνω έξοδα θα απαιτείται όπως 
εξάλλου προαναφέρθηκα απόφαση του Δ.Σ. Το επιδοτούμενο μέλος θα είναι υποχρεωμένο να 
συγκεντρώνει όλα τα παραστατικά έγγραφα, όπως λ.χ. αποδείξεις κλπ. Που αποδεικνύουν τη 
σχετική δαπάνη και τα οποία θα καταχωρούνται στο βιβλίο του Ταμείου στη στήλη των εξόδων.
Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται στη συνεδρίαση τρία 
(3) τουλάχιστον από τα μέλη του.
Κάθε απόφασή του λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του. Σε περίπτωση 
ισοψηφίας θα υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
Το Δ.Σ. συγκαλείται υποχρεωτικά, μετά από πρόσκληση του Προέδρου και του Γραμματέα του, 
οποτεδήποτε υπάρχει ανάγκη και ιδιαίτερα όταν αυτό ζητηθεί από τρία (3) τουλάχιστον μέλη του,
με έγγραφη αίτησής τους η οποία θα πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να αναφέρει τον λόγο για 
τον οποίο ζητείται η σύγκληση.
Το Δ.Σ. εκπροσωπεί και διευθύνει το Σωματείο συλλογικά. Καθορίζει τους στόχους και την τακτική 
του Σωματείου και επιλέγει κάθε φορά τα μέσα και του τρόπους για την επιτυχία και εκπλήρωση 
των σκοπών του, εφαρμόζει το καταστατικό, διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου, εγκρίνει 
κάθε δαπάνη μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού, προσλαμβάνει και απολύει το τυχόν 
εργατικό ή βοηθητικό προσωπικό, καθορίζει τις αποδοχές του προσωπικού αυτού, εκτελεί τις 
αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, μεριμνά για τη σύγκληση των συνελεύσεων αυτών και 
καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των εργασιών τους, υπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεών 
του, συντάσσει τα πεπραγμένα δια του Προέδρου και του Γραμματέα καθώς και τον οικονομικό 
απολογισμό με τον Πρόεδρο και τον Ταμία και γενικά προβαίνει σε όλες τις ενέργειες και πράξεις 
διοίκησης και διαχείρισης των συμφερόντων του Σωματείου και αποφασίζει για όλα τα θέματα 
του παρόντος καταστατικού εκτός από εκείνα για τα οποία απαιτείται απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.
Το Δ.Σ. μπορεί με απόφαση του και προς υποβοήθηση του έργου του, να καλεί στις συνεδριάσεις 
του χωρίς ψήφο, μέλη του Σωματείου, καθώς επίσης και να συγκροτεί Επιτροπές ή Ομάδες 
Εργασίας από τα μέλη του Σωματείου, για τη μελέτη ειδικών θεμάτων.
Κατά τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. τηρείται βιβλίο πρακτικών, στο οποίο καταχωρούνται τα θέματα, 
τα ποσοστά απαρτίας και  πλειοψηφίας και οι ληφθείσες αποφάσεις με τις υπογραφές των μελών
του.

ΑΡΘΡΟ 11
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Α. ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείο σε κάθε Ελληνική και Αλλοδαπή αρχή, σε όλα τα 
Δικαστήρια, τις Οργανώσεις, τις Διοικητικές και άλλες Δημόσιες αρχές. Η εκπροσώπηση του 
Σωματείου σε όλες τις παραπάνω αναφερόμενες αρχές κλπ. Από άλλο μέλος του Δ.Σ. τότε μόνο 
είναι δυνατή, όταν υπάρχει σχετική απόφαση του Δ.Σ. με θετική ψήφο του Προέδρου, για την 
εκπροσώπηση αυτή.
Ο Πρόεδρος υπογράφει με τον Γραμματέα όλα τα έγγραφα που έχουν σχέση με την διοίκηση του 
Σωματείου, όλα τα παραστατικά έγγραφα εισπράξεων και πληρωμών καθώς και τις σχετικές 
αποδείξεις, όπως γραμμάτια εις διαταγήν, συναλλαγματικές και επιταγές. Επίσης συγκαλεί το Δ.Σ. 
σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσει, προεδρεύει αυτών, εισηγείται τα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης και τα θέτει σε ψηφοφορία.
Οταν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κωλύεται ή δεν προσέρχεται για να ασκήσει τα καθήκοντά του, 
καθήκοντα προέδρου ασκεί προσωρινά ο Αντιπρόεδρος. Η απουσία του Προέδρου δεν μπορεί να 
υπερβεί το δίμηνο, εκτός εάν οφείλεται ό μοι γένοιτο σε ατύχημα, σοβαρή ασθένεια ή ανώτερη 
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βία, οπότε ο χρόνος απουσία επεκτείνεται σε εξάμηνο, πέραν δε του χρονικού αυτού ορίου, θα 
θεωρείται ότι ο Πρόεδρος έχει παραιτηθεί αυτοδικαίως από μέλος του Δ.Σ.
Β. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο Αντιπρόεδρος, συνδράμει και αναπληρεί τον απουσιάζοντα ή κωλυόμενο Πρόεδρο σε όλα τα 
καθήκοντα και δικαιώματά του. Σε περίπτωση που ο Αντιπρόεδρος κωλύεται να ασκήσει τα 
καθήκοντά του για τους ίδιους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω και ισχύουν για τον Πρόεδρο, 
αναπληρώνεται από τον Γραμματέα.
Γ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο Γραμματέας είναι προϊστάμενος της γραμματείας του Σωματείου και υπεύθυνος για την 
οργάνωση αυτής και την τήρηση των βιβλίων του Σωματείου, του μητρώου των μελών, των 
πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και της συνέλευσης του Διοικητικού Συμβουλίου και γενικά 
όλων των βιβλίων και εγγράφων του Σωματείου πλην των λογιστικών βιβλίων του Ταμείου και 
αναπληρεί τον Αντιπρόεδρο ως ανωτέρω.
Είναι υπεύθυνος για την φύλαξη της σφραγίδας του Σωματείου, για υο υπαλληλικό προσωπικό 
που τυχόν εργάζεται σε αυτό και για την τήρηση της αλληλογραφίας και του αρχείου.
Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο και χρηματικό ένταλμα του Σωματείου. Συντάσσει 
μαζί με τον Πρόεδρο τον ετήσιο απολογισμό δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου. Τον Γραμματέα 
κωλυόμενο για οποιαδήποτε αιτία, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος ή εφόσον και αυτός κωλύεται το
Μέλος του Δ.Σ> ή ένας από τους αναπληρωματικούς συμβούλους που ορίζεται όμως με απόφαση
του Δ.Σ. ή σε περίπτωση επείγοντος και μέχρι να συγκληθεί το Δ.Σ. με έγγραφη παραγγελία του 
Προέδρου η κωλυόμενου και εκείνου, του Αντιπροέδρου.
Η απουσία του Γραμματέα από τα καθήκοντά του δεν μπορεί να υπερβεί το δίμηνο, εκτός εάν 
οφείλεται σε ασθένεια, ατύχημα ή ανώτερη βία, οπότε ο δικαιολογημένος χρόνος απουσία 
επεκτείνεται έως 6 μήνες, πέραν  του οποίου ο Γραμματέας θα θεωρείται τότε ότι έχει παραιτηθεί
αυτοδικαίως από μέλος του Δ.Σ.
Δ. Ο ΤΑΜΙΑΣ
Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος και προΐσταται του Ταμείου και του Λογιστηρίου. Υποχρεούται κατά τις
τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του Δ.Σ. να υποβάλλει αναλυτική κατάσταση των εσόδων και 
εξόδων των προηγούμενων μηνών και να παρουσιάζει τα βιβλία του σε κάθε τακτική ή έκτακτη 
συνεδρίαση του Δ.Σ. εφόσον του ζητηθούν.
Υποχρεούται να διενεργεί καταθέσεις στο όνομα του Σωματείου στις Τράπεζες και τα 
Ταμιευτήρια, που θα αποφασίζει το Δ.Σ. για τα χρηματικά κεφάλαια. Ο Ταμίας όμως θα μπορεί 
χωρίς άδεια του Δ.Σ. να κρατά και να έχει στα χέρια του το ποσό των 300.000 δρχ για την 
αντιμετώπιση καθημερινών έκτακτων αναγκών.
Η ανάληψη των χρημάτων του Σωματείου θα γίνεται από τις Τράπεζες από τον Ταμία με την 
παρακάτω διαδικασία: Ο Πρόεδρος θα εκδίδει επιταγή στο όνομα του Ταμία, σε βάρος του 
λογαριασμού της Τράπεζας ή του Ταμιευτηρίου, ανεξαρτήτως ποσού.
Το παραπάνω ποσό θα μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Δ.Σ. συντασσομένου προς 
τούτο πρακτικού που θα το πιστοποιεί.
Τον Ταμία κωλυόμενο για οποιαδήποτε αιτία, αναπληρώνει προσωρινά ή ο Γραμματέας ή το 
Μέλος ή ένας από τους αναπληρωματικούς συμβούλους, με απόφαση του Δ.Σ. ή σε περίπτωση 
επείγοντος και μέχρι να συγκληθεί το Δ.Σ. με έγγραφη παραγγελία του Προέδρου ή κωλυόμενου 
και εκείνου, του Γραμματέα ή κωλυόμενου και αυτού του Αντιπροέδρου.
Ισχύουν και εδώ για τον χρόνο αναπλήρωσης ότι και ανωτέρω για τα παραπάνω μέλη.
Ε. ΤΟ ΜΕΛΟΣ
Το επαπομείναν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην των ανωτέρω αρμοδιοτήτων του, 
(αναπλήρωση άλλων μελών), θα αναλάβει υποχρεώσεις και αντικείμενο που θα καθορίζεται 
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κατόπιν αποφάσεως από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Η απουσία του μέλους δεν μπορεί να υπερβεί το δίμηνο, εκτός εάν οφείλεται ό μοι γένοιτο σε 
ατύχημα, σοβαρή ασθένεια ή ανώτερη βία, οπότε ο χρόνος απουσία επεκτείνεται σε εξάμηνο, 
πέραν του χρονικού αυτού ορίου δε, θα θεωρείται ότι το μέλος  έχει παραιτηθεί αυτοδικαίως από
μέλος του Δ.Σ.
Επίσης εάν παραιτηθεί, εκπέσει, αποβιώσει, αποσυρθεί ή αρνείται να εκτελέσει τα καθήκοντά 
του το Μέλος του Δ.Σ., τη θέση του θα καταλαμβάνει ένα αναπληρωματικό μέλος, όπως 
καθορίζεται πάλι ως ανωτέρω.

ΑΡΘΡΟ 12
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ
Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου και αποφασίζει για κάθε θέμα που 
δεν έχει ανατεθεί από το καταστατικό στο Δ.Σ.. Τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης μέχρι την 
εκλογή του προεδρείου τις συντονίζει το Δ.Σ.
Αποφασίζει και για οποιοδήποτε ζήτημα υπαγόμενο κανονικά στην αρμοδιότητα του Δ.Σ., που θα 
υπαχθεί στην κρίση της μετά από απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του όλου αριθμού των 
μελών του Δ.Σ., οπότε και φέρει αυτή την ευθύνη. Η Γ.Σ. μπορεί να παύει τα όργανα της Διοίκησης
για σπουδαίους λόγους και ιδίως για παράβαση των καθηκόντων τους ή για ανικανότητα να 
ασκήσουν την τακτική διαχείριση.
Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από το σύνολο των μελών, τα οποία έχουν εκπληρώσει τις 
οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο. Συμμετέχουν και τα επίτιμα μέλη με τους 
περιορισμούς του άρθρου 7 του παρόντος.
Με την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης εκλέγονται από τα μέλη της, Πρόεδρος και Γραμματέας, 
που απαρτίζουν το Προεδρείο της Συνέλευσης.
Οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών του Σωματείου είναι τακτικές και έκτακτες.
ι. ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τακτική συνέλευση γίνεται μία (1) φορά το χρόνο και συγκεκριμένα μέσα στο δεύτερο δεκαήμερο
του μήνα Ιανουαρίου. Κατά τις συνελεύσεις αυτές θα ενημερώνονται τα μέλη του Σωματείου για 
την πορεία των υποθέσεων του, το οργανόγραμμα των ενεργειών του και των δραστηριοτήτων 
του και γενικότερα θα γίνεται απολογισμός των πεπραγμένων του παρελθόντος έτους και 
ενημέρωση για τα μέλλοντα γενέσθαι.
ιι. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
Εκτακτες συνελεύσεις γίνονται, όσες φορές ήθελε κρίνει το Δ.Σ., ότι αυτό καθίσταται αναγκαίο ή 
το ζητήσει αυτό το ¼ τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει μελών του που έχουν δικαίωμα ψήφου, 
με έγγραφη αίτησή τους προς το Δ.Σ., στην οποία επί ποινή απαραδέκτου θα πρέπει να 
αναγράφεται και το θέμα ή θέματα που πρόκειται να συζητηθούν.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος στην περίπτωση αυτή να 
συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση εντός είκοσι (20) το πολύ ημερών, από την ημέρα της υποβολής 
της αίτησης.
α. ΑΠΑΡΤΙΑ
Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων 
μελών και με ελάχιστο ποσοστό απαρτίας τουλάχιστον του ½ του όλου αριθμού των τακτικών και 
ταμειακώς εντάξει μελών και των μελών γενικά τα οποία έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τις 
διατάξεις του παρόντος καταστατικού.
Γίνεται μνεία ότι θα είναι δυνατή η εκπροσώπηση και η ψηφοφορία μελών που διαμένουν μόνο 
εκτός του νομού Αττικής, από κάποιο άλλο μέλος στο οποίο θα παρέχουν με συστημένη επιστολή,
την εντολή αυτή.
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Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί η απαιτούμενη απαρτία και πλειοψηφία της προηγούμενης 
παραγράφου, συγκαλείται δεύτερη Γενική Συνέλευση εντός δέκα (10) το πολύ ημερών στον ίδιο 
τόπο και χρόνο και της οποίας η απαρτία θα πρέπει να είναι το 1/3 τουλάχιστον του ιδίου ως άνω 
αριθμού μελών.
Εάν και αυτή τη φορά δεν βρεθεί σε απαρτία η Γενική Συνέλευση, συγκαλείται Τρίτη φορά Γενική 
Συνέλευση εντός δέκα (10) το πολύ ημερών και τότε θα θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία με όσα 
μέλη είναι παρόντα.
β. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Η λήψη αποφάσεων θα γίνεται με φανερή ψηφοφορία, είτε με ονομαστική κλήση, είτε μα 
ανάταση της χειρός. Μυστική θα είναι η λήψη των αποφάσεων μόνο στην περίπτωση που 
αποφασίσει κάτι τέτοιο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της και
σε κάθε περίπτωση θα είναι μυστική πάντοτε κατά τις αρχαιρεσίες εκλογής του Διοικητικού 
Συμβουλίου. Η ψηφοφορία όταν θα είναι μυστική θα διεξάγεται με κάλπη όπου θα τίθενται μέσα 
σε σφραγισμένο φάκελο με την σφραγίδα του Σωματείου τα ψηφοδέλτια, τα οποία όταν 
αφορούν αρχαιρεσίες θα πρέπει να αναγράφουν κατά απόλυτη αλφαβητική σειρά τους 
υποψηφίους.
Κατά τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρείται Βιβλίο Πρακτικών, όπου καταχωρούνται 
σε περίληψη τα θέματα με τα οποία ασχολήθηκε η Γ.Σ., οι αποφάσεις που ελήφθησαν ή όχι 
καθώς και τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας με τα οποία λήφθηκαν οι αποφάσεις αυτές. Τα 
πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.
γ. ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
Κάθε φορά που θα συγκαλείται Γενική Συνέλευση προς αρχαιρεσίες θα εκλέγεται εφορευτική 
επιτροπή από το Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενη από δύο μέλη ταμειακώς εντάξει. Οπως 
προαναφέρθηκε η εκλογή των μελών του Δ.Σ. θα γίνεται με μυστική ψηφοφορία σε ενιαίο 
ψηφοδέλτιο και τα ψηφοδέλτια θα αναγράφουν κατά απόλυτη αλφαβητική σειρά τα ονόματα 
των υποψηφίων. Ο ψηφοφόρος θα μπορεί να θέτει μέχρι τέσσερις (4) σταυρούς προτίμησης στο 
ψηφοδέλτιο. Οι πέντε πρώτοι που θα συγκεντρώσουν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων θα 
εκλέγονται ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι επόμενοι τρεις ως αναπληρωματικοί, 
(σύμβουλοι).
Εντός των προσεχών δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής ο πλειοψηφήσας θα 
είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει τους εκλεγέντες προκειμένου να συστήσουν το Διοικητικό 
Συμβούλιο. Οι πλειοψηφήσαντες θα εκλέγουν μεταξύ τους Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, 
Ταμία και Μέλος, με ψηφοφορία.
ιιι. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Πριν από κάθε περίπτωση πρώτης σύγκλησης τακτικής ή εκτάκτων γενικών συνελεύσεων 
απαιτείται η αποστολή ταχυδρομικών επιστολών ή επιστολών με φαξ προς κάθε ένα από τα 
εγγεγραμμένα μέλη του Σωματείου, δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα που 
ορίσθηκε ότι θα συγκληθεί η Γενική Συνέλευση.
Η πρόσκληση θα πρέπει να αναφέρει λεπτομερώς τον τόπο και τον χρόνο της συνεδρίασης και τα 
συζητητέα θέματα. Η πρόσκληση θα πρέπει να τοιχοκολλάται και στα Γραφεία του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 13
Το διαχειριστικό (λογιστικό) έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου
έτους.

ΑΡΘΡΟ 14
ΒΙΒΛΙΑ
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Στο Σωματείο θα τηρούνται τα εξής βιβλία:
α. Μητρώου, (Εγγραφής – Διαγραφής μελών).
β. Ταμείου, (Εσόδων – Εξόδων).
γ. Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.
δ. Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 15
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΕΜΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Το Σωματείο έχει σφραγίδα σχήματος στρογγυλού, η οποία περιμετρικά θα έχει γραμμένη την 
επωνυμία του Σωματείου «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ», στο μέσον δε αυτής 
απεικόνιση του γραφικού που απεικονίζεται στο εξώφυλλο του παρόντος καταστατικού.
Προκείμενου για αλληλογραφία και συναλλαγή του Σωματείου με αλλοδαπά φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα, θα γίνεται χρήση στρογγυλής σφραγίδας, η οποία θα φέρει περιμετρικά γραμμένη την 
επωνυμία του τίτλου στην Αγγλική γλώσσα και συγκεκριμένα “HELLENIC MARINE CHEMISTS’ 
ASSOCIATION”, στο μέσο δε αυτής απεικόνιση του ιδίου ως άνω γραφικού.

ΑΡΘΡΟ 16
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Για να ληφθεί απόφαση περί τροποποιήσεως του παρόντος καταστατικού ή περί διαλύσεως του 
Σωματείου, απαιτείται η παρουσία του μισού (1/2) τουλάχιστον των μελών του και η πλειοψηφία 
των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

ΑΡΘΡΟ 17
ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ
Για οποιοδήποτε γενικά θέμα που θα προκύψει και δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, 
ισχύουν οι διατάξεις αναγκαστικού δικαίου του Αστικού Κώδικα, ενώ για τα υπόλοιπα θέματα, 
αρμόδια για την διευθέτησή τους, θα είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα λαμβάνει και τις 
ανάλογες αποφάσεις. Το παρόν καταστατικό, το οποίο αποτελείται από 17 άρθρα, αφού 
αναγνώσθηκε, συζητήθηκε και εγκρίθηκε σήμερα κατ’ άρθρο και στο σύνολο του, κατά την 
συνεδρίαση της Καταστατικής Συνέλευσης που έγινε στην Αθήνα στις 6 Ιουνίου 2000, θα τεθεί δε 
σε ισχύ αμέσως μετά την έγκρισή του από το αρμόδιο Δικαστήριο και την δημοσίευσή του στο 
τηρούμενο βιβλίο των Σωματείων του Πρωτοδικείου.

ΑΘΗΝΑ 6 Ιουνίου 2000
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