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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Δ.Ε.Ε. 
 

Άρθρο 1 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1. Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων  6 
παρ. 3, 7 παρ. 3 και 8 παρ. 9 του Καταστατικού του Σωματείου με την επωνυμία «Όμιλος 
Διοικητικών Επιστημόνων Ελλάδος – Διοικητικό Επιμελητήριο» και ψηφίστηκε από την 
πρώτη Συνέλευση των Αντιπροσώπων, της 29ης Μαρτίου 2003.  

2. Στη συνέχεια, ο Κανονισμός τροποποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίθηκε 
από τη Συνέλευση των Αντιπροσώπων της 21ης Δεκεμβρίου 2005. 

3. Στη συνέχεια, ο Κανονισμός τροποποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίθηκε 
από τη Συνέλευση των Μελών της 18ης Φεβρουαρίου 2011…………………. 

4. Η τήρηση των ακόλουθων διατάξεων είναι υποχρεωτική για τα μέλη του Επιμελητηρίου και 
τα αναφερόμενα στο Καταστατικό αυτού συλλογικά όργανα. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 
 

Άρθρο 2 
ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΟΜΙΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ 

ΕΛΛΑΔΟΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ» 
 
1. Το παρόν Σωματείο λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της 

σχετικής νομοθεσίας περί σωματείων. 
2. Το παρόν σωματείο εδρεύει στην Αθήνα και  αποτελεί όργανο προαγωγής της µελέτης της 

διοικήσεως από πρακτικής και θεωρητικής πλευράς και ασχολείται ιδίως µε την οργάνωση 
και λειτουργία των δηµοσίων υπηρεσιών και φορέων στο κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο, τους οργανισµούς και τις επιχειρήσεις, το διοικητικό και οργανωτικό φαινόµενο 
στον ευρύτερο δηµόσιο, αλλά και στον ιδιωτικό, στον οικονοµικό, στον πολιτιστικό και στον 
κοινωνικό τοµέα στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

3. Σκοποί του Επιμελητηρίου είναι, ιδίως: 
i. Η καλλιέργεια και η επιµέλεια των αρχών της διοικητικής επιστήµης και η µέριµνα για 

τη συνεπή και αποτελεσµατική εφαρµογή τους στη δηµόσια και στην κοινωνική σφαίρα. 
ii. Η διενέργεια ερευνών και µελετών, δηµοσίων εκδηλώσεων και εκδόσεων για τα 

διοικητικά και οργανωτικά ζητήµατα στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, η µέριµνα 
και η φροντίδα για την ευρύτερη και αντικειµενική κατανόηση και αντιµετώπισή τους. 

iii. Η δηµιουργία κλίµατος συνεργασίας και αλληλεγγύης στην επιστηµονική και την 
επαγγελµατική δράση των µελών του, ώστε να προάγεται η ποιότητα και η 
αποτελεσµατικότητα των ενεργειών τους. 

iv. Η προαγωγή ενός πνεύµατος επαγγελµατικής και επιστηµονικής ηθικής, φρόνησης και 
δεοντολογίας στη λήψη των αποφάσεων και στη λειτουργία των διοικητικών 
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υπηρεσιών, οργανισµών και επιχειρήσεων στο δηµόσιο, τον οικονοµικό και τον 
κοινωνικό τοµέα, καθώς και η προώθηση της επιµελούς συµβολής των µελών του για 
την καλλιέργεια της διοικητικής κουλτούρας και την αναβάθµιση της ποιότητας του 
διοικητικού λειτουργήµατος. 

v. Η παροχή γνωµοδοτικών εισηγήσεων, πληροφοριών, αναλύσεων καθώς και η άσκηση 
εκπαιδευτικής δραστηριότητας για ζητήµατα που εµπίπτουν στον κύκλο των 
ενδιαφερόντων και της αρµοδιότητάς του. 

vi. Η ανάληψη πρωτοβουλιών και ο σχεδιασµός παρεµβάσεων, καθώς και η ενεργός 
συµµετοχή στο δηµόσιο διάλογο και τον προβληµατισµό για ζητήµατα που εµπίπτουν 
στους σκοπούς του. 

vii. Η προαγωγή των επιστηµονικών και επαγγελµατικών ενδιαφερόντων και προοπτικών 
των µελών του και των εν γένει διοικητικών επιστηµόνων στην Ελλάδα, 
περιλαµβανοµένης της καταχώρησης και της εκτίµησης της αξιοπιστίας των 
παρεχοµένων διοικητικών συµβουλών και υπηρεσιών. 

viii. Η συµµετοχή σε συναφείς δραστηριότητες και η συνεργασία µε επιστηµονικές και 
επαγγελµατικές οργανώσεις, φορείς και οργανισµούς του δηµόσιου και του ιδιωτικού 
τοµέα στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ενωση, καθώς και άλλες χώρες του ΟΟΣΑ. 

 
Άρθρο 3 

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 
 
1. Η Συνέλευση των Μελών αποτελείται από το σύνολο των τακτικών µελών του 

Επιµελητηρίου, τα οποία έχουν τακτοποιήσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις. 
2. Αρµοδιότητες της Συνέλευσης των Μελών αποτελούν η εκλογή των µελών της Συνέλευσης 

των Αντιπροσώπων και η λήψη απόφασης περί διάλυσης του Επιµελητηρίου ή τροποποίησης 
του Καταστατικού του, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Καταστατικού. 

3. Η Συνέλευση των Μελών συγκαλείται και ασκεί τις αρµοδιότητές της σύµφωνα µε τις 
ιδιαίτερες διατάξεις του Καταστατικού και του παρόντος. 

4. Η Συνέλευση των Μελών συγκαλείται τακτικά κάθε τρία χρόνια, προκειμένου να εκλέξει τα 
100 μέλη της Συνέλευσης των αντιπροσώπων. Συγκαλείται και εκτάκτως, όποτε κρίνεται 
σκόπιμο από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

5. Η Συνέλευση των Μελών συγκαλείται τακτικά, με  πρόσκληση που απευθύνεται σε όλα τα 
μέλη 30 ημέρες πριν την ημερομηνία της συνεδρίασης. Για την έκτακτη σύγκληση απαιτείται 
η αποστολή πρόσκλησης 15 ημέρες πριν την ημερομηνία της συνεδρίασης. Σε κάθε 
περίπτωση, στην πρόσκληση αναγράφεται το θέμα, ο συγκεκριμένος τόπος, η ημερομηνία, ο 
χώρος και η ώρα διεξαγωγής της Συνέλευσης. 

6. Δικαίωμα εισόδου και συμμετοχής στην Συνέλευση των Μελών έχουν όλα τα ταμειακώς 
εντάξει μέλη του Σωματείου. Η ταμειακή τακτοποίηση μπορεί να γίνει και πριν την έναρξη 
της Συνέλευσης. 

7. Σε κάθε Συνέλευση των Μελών εκλέγεται ο Πρόεδρος της Συνέλευσης , ο οποίος διευθύνει 
τις εργασίες της, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας της Συνέλευσης, ο οποίος έχει την 
ευθύνη τήρησης των πρακτικών της Συνέλευσης. Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και Γραμματέας 
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μπορούν να εκλεγούν οποιαδήποτε από τα παρόντα και νομίμως μετέχοντα στη Συνέλευση  
μέλη του Σωματείου.    

8. Η Συνέλευση των Μελών συνεδριάζει με απαρτία του 1/4 των ταμειακά τακτοποιημένων 
μελών του Επιμελητηρίου και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, εκτός των 
περιπτώσεων που απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία. 

9. Η Συνέλευση των Μελών αποφασίζει για όλα τα διαδικαστικά θέματα (τρόπος ψηφοφορίας, 
ημερομηνίες-προθεσμίες, αριθμός ψήφων κλπ), προκειμένου να διευκολύνεται η συμμετοχή 
των μελών στις αρχαιρεσίες και να εξασφαλίζεται η αντικειμενική ανάδειξη των άλλων 
οργάνων του Επιμελητηρίου.   

 
 

Άρθρο 4 
Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 
1. Η Συνέλευση των Αντιπροσώπων, απαρτίζεται από εκατό (100) τακτικά µέλη του 

Σωματείου, τα οποία εκλέγονται για τριετή (3) θητεία από το σύνολο των τακτικών µελών, 
εφ’ όσον αυτά υπερβαίνουν κατά το τριπλάσιο, τα εκατό (100), και έχουν καταβάλει τη 
συνδροµή τους, στο πρώτο δεκαπενθήµερο του µηνός Δεκεµβρίου κάθε τρίτου έτους. 

2. Η Συνέλευση των Αντιπροσώπων αποφασίζει για κάθε θέµα που δεν υπάγεται κατά το νόµο 
και το καταστατικό στην αρµοδιότητα άλλου οργάνου του Σωματείου. Ειδικότερα, η 
Συνέλευση των Αντιπροσώπων: 

i. Εκλέγει τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής και 
ορίζει δια κληρώσεως τα µέλη του Συµβουλίου Δεοντολογίας. 

ii. Παύει τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και του 
Συµβουλίου Δεοντολογίας για σπουδαίο λόγο, και ιδίως για  παράβαση των 
καθηκόντων τους. 

iii. Εγκρίνει τον Κανονισμό λειτουργίας του Επιμελητηρίου. 
iv. Ασκεί έλεγχο των δραστηριοτήτων του Επιμελητηρίου. 
v. Εγκρίνει τον προϋπολογισµό και τον απολογισµό. 
vi. Αποφαίνεται για την αποδοχή νέων δοκίµων ή τακτικών µελών, καθώς και για 

την αναγόρευση προσωπικοτήτων σε επίτιµα µέλη. 
vii. Αποφαίνεται για την αποβολή µέλους του Επιμελητηρίου, ύστερα από εισήγηση 

του Συµβουλίου Δεοντολογίας. 
3. Η Συνέλευση των Αντιπροσώπων συγκαλείται τακτικά δύο (2) φορές το χρόνο κατά µήνα 

Μάϊο και Νοέµβριο και εκτάκτως όποτε κριθεί αναγκαίο από το Διοικητικό Συµβούλιο του 
Επιμελητηρίου ή ζητηθεί από το 1/3 των  µελών της µε έγγραφη αίτηση, που πρέπει να 
αναφέρει και τα προς συζήτηση θέµατα, σύµφωνα µε τον παρόντα Κανονισμό. Η αίτηση 
πρέπει να είναι υπογεγραμμένη και  υποβάλλεται εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο του 
Επιμελητηρίου. Σε αυτήν αναφέρονται πλήρως και επαρκώς οι λόγοι της αιτούμενης 
σύγκλησης της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων. 

4. Η σύγκληση της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων γίνεται µε έκδοση σχετικής ανακοίνωσης-
πρόσκλησης των µελών της, η οποία αναφέρει τον τόπο και το χρόνο της Συνέλευσης, 
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καθώς και τα προς συζήτηση θέµατα. Η ανακοίνωση γνωστοποιείται στα μέλη είτε 
ηλεκτρονικά είτε με τηλεομοιοτυπία, τουλάχιστον είκοσι (20) ηµέρες πριν από την 
ηµεροµηνία της Συνέλευσης. 

5. Η Συνέλευση των Αντιπροσώπων βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται σε αυτήν 
τουλάχιστον το ήµισυ των µελών της. Εάν δεν επιτευχθεί αυτή η απαρτία, η Συνέλευση των 
Αντιπροσώπων συγκαλείται εκ νέου σε διάστηµα οκτώ (8) ηµερών από της πρώτης 
συγκλήσεως και δίχως να εκδοθεί νέα ανακοίνωση. Η επαναληπτική Συνέλευση βρίσκεται σε 
απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον είκοσι (20) μέλη της. Αν δεν επιτευχθεί και αυτή η 
απαρτία, η Συνέλευση συγκαλείται εκ νέου στις οκτώ επόμενες ημέρες  χωρίς να 
αποσταλούν νέες προσκλήσεις στα µέλη. Η Συνέλευση βρίσκεται τότε σε απαρτία, 
ανεξαρτήτως του αριθµού των παρισταμένων. 

6. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των 
παρόντων µελών µε ανάταση χειρός. 

7. Οι αποφάσεις για την εκλογή, ανάκληση ή αντικατάσταση µελών του Διοικητικού Συµβουλίου 
λαµβάνονται µε µυστική ψηφοφορία. 

8. Αποφάσεις για θέµατα που δεν αναγράφονται στην ηµερήσια διάταξη είναι άκυρες, εκτός εάν 
παρίσταται το σύνολο των µελών και δεν αντιλέγει. Η Συνέλευση των Αντιπροσώπων µπορεί 
να προβαίνει στη λήψη αποφάσεων µε µυστική ψηφοφορία και επί άλλων θεµάτων πλην των 
όσων προσδιορίζονται στην ημερήσια διάταξη, αρκεί να προταθούν από κάποιο εκ των μελών 
και να γίνει δεκτό. 

9. Η Συνέλευση των Αντιπροσώπων εκλέγει µεταξύ των µελών της Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και 
Γραµµατέα. 

10. Για τις συνεδριάσεις και αποφάσεις της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων τηρούνται με 
οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από το Προεδρείο της και 
διατηρούνται σε ειδικό αρχείο του Επιμελητηρίου. 

 
Άρθρο 5 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
1. Το Διοικητικό Συµβούλιο διοικεί το Επιμελητήριο και λαµβάνει κάθε απόφαση για την 

επίτευξη των σκοπών του και την εκπλήρωση της αποστολής του, στο πλαίσιο των 
αποφάσεων της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων και σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου, 
του Καταστατικού και του παρόντος. 

2. Το Διοικητικό Συµβούλιο, απαρτίζεται από εννέα (9) τακτικά και ισάριθµα αναπληρωµατικά 
µέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Συνέλευση των Αντιπροσώπων για τριετή (3) ανανεώσιµη 
θητεία. Στο Διοικητικό Συµβούλιο µπορούν να εκλεγούν µόνο τακτικά µέλη του 
Επιμελητηρίου. 

3. Η αδικαιολόγητη απουσία µέλους του Διοικητικού Συµβουλίου από τρεις (3) διαδοχικές 
συνεδριάσεις του, λογίζεται ως παραίτηση και ισχύει από τότε που το Διοικητικό Συµβούλιο 
αποφασίσει περί αυτής. Σε περίπτωση ελλείψεως τακτικού µέλους του Διοικητικού 
Συµβουλίου τη θέση του καταλαµβάνει αναπληρωµατικό µέλος κατά τη σειρά εκλογής του. 

4. Το Διοικητικό Συµβούλιο εκλέγει µεταξύ των µελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και 



ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Δ.Ε.Ε. 5

τον Γενικό Γραµµατέα για τριετή θητεία, µε ψηφοφορία που διεξάγεται µυστικά, εάν 
υπάρχουν πλείονες της µιας υποψηφιότητες για κάθε µία από τις θέσεις αυτές. 

5. Ο Πρόεδρος είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης του Επιµελητηρίου, το εκπροσωπεί 
δικαστικά και εξώδικα, εντέλλεται την πληρωµή δαπανών, και γενικά κατευθύνει τις 
ενέργειες και τη δράση του Επιµελητηρίου, σύµφωνα µε τους σκοπούς και τις αποφάσεις της 
Συνέλευσης των Αντιπροσώπων και του Διοικητικού Συµβουλίου. Ο Αντιπρόεδρος 
αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν κωλύεται ή απουσιάζει και ασκεί τις αρµοδιότητες τις 
οποίες εκείνος του αναθέτει. Ο Γενικός Γραµµατέας προϊσταται των υπηρεσιών και της 
Γραµµατείας του Επιµελητηρίου. Ειδικότερα : 

i. Ο Γενικός Γραμματέας έχει την ευθύνη για την ορθή τήρηση των πρακτικών των 
συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, 

ii. Έχει την ευθύνη για την οικονομική διαχείριση και λειτουργία του Επιμελητηρίου, 
δηλαδή την επικύρωση των εσόδων και των εξόδων του, τον έλεγχο της διοργάνωσης 
των εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου, τον έλεγχο των επιμέρους οικονομικών πόρων 
του, επιχορηγήσεων , δωρεών , κλ.π.  

6. Το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συγκροτεί Επιτροπές ή Οµάδες Εργασίας από µέλη του 
Επιμελητηρίου για την πραγµατοποίηση συγκεκριµένων δραστηριοτήτων που είναι συναφείς 
µε τους σκοπούς του.  

7. Το Διοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει τακτικά µία φορά το µήνα και εκτάκτως αν 
αποφασισθεί από τον Πρόεδρο ή ζητηθεί από τέσσερα (4) τουλάχιστον µέλη του. Το όργανο 
βρίσκεται σε απαρτία εφ’ όσον παρίστανται πέντε (5) από τα µέλη του, µεταξύ των οποίων 
και ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Για τη σύγκληση του Δ.Σ. απαιτείται έγγραφη πρόσκληση 
του Προέδρου προς όλα τα μέλη, στην οποία αναφέρεται η ημερομηνία συνεδρίασης, ο τόπος, 
η ώρα και τα θέματα. Η πρόσκληση απευθύνεται στα μέλη του Δ.Σ. με οποιοδήποτε 
πρόσφορο τρόπο (ηλεκτρονικά, με τηλεομοιοτυπία, με ταχυδρομική επιστολή) πέντε ημέρες 
πριν τη συνεδρίαση, εκτός εάν υπάρχει σοβαρός λόγος επείγοντος, οπότε αρκεί η λήψη της 
πρόσκλησης την προηγούμενη ημέρα της προγραμματισμένης συνεδρίασης. 

8. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου λαµβάνονται µε την απόλυτη πλειοψηφία των 
παρισταµένων µελών του. 

9. Για τις αποφάσεις και συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου τηρούνται πρακτικά, που 
υπογράφονται από όλα τα παριστάµενα στη συνεδρίαση µέλη του. 

10. Το Διοικητικό Συµβούλιο συντάσσει τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του σωματείου, 
µε τον οποίο καθορίζονται οι ειδικότερες λεπτοµέρειες λειτουργίας του Επιµελητηρίου και 
των οργάνων του και είναι υπεύθυνο για κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή του. Ο 
Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας υποβάλλεται προς έγκριση στην πρώτη µετά την 
κατάρτισή του Συνέλευση των Αντιπροσώπων.  

11. Η πρώτη συνεδρίαση νεοεκλεγέντος Δ.Σ. και η συγκρότησή του σε σώμα, γίνεται με 
πρόσκληση του πρώτου σε ψήφους μέλους, μέσα σε προθεσμία 10 ημερών από την 
ημερομηνία εκλογής. 

 
Άρθρο 6 

Η ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
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1. Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρεις (3) ελεγκτές, που εκλέγονται από τη 

Συνέλευση των Αντιπροσώπων µε τους αναπληρωτές τους για θητεία τριών (3) ετών. Η 
Ελεγκτική Επιτροπή διενεργεί ετήσιο τακτικό έλεγχο της οικονοµικής διαχείρισης του 
Επιµελητηρίου, καθώς και έκτακτο έλεγχο όταν αυτό ζητηθεί από τα αρµόδια όργανα και 
συντάσσει σχετική έκθεση, την οποία γνωστοποιεί στο Διοικητικό Συµβούλιο και υποβάλλει 
στη Συνέλευση των Αντιπροσώπων του Επιµελητηρίου. Ο προϋπολογισµός και ο 
απολογισµός κάθε έτους, καθώς και η Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής υποβάλλονται 
προς έγκριση στη Συνέλευση των Αντιπροσώπων. 

 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 
1. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των οργάνων του Επιμελητηρίου (Συνέλευση των 

Αντιπροσώπων, Διοικητικό Συμβούλιο, Ελεγκτική Επιτροπή, Συμβούλιο Δεοντολογίας) 
διεξάγονται κάθε τρία (3) έτη.  

2. Δικαίωμα συμμετοχής στην ανάδειξη των οργάνων έχουν μόνο τα τακτικά μέλη του 
Επιμελητηρίου και μόνο εφόσον έχουν ανταποκριθεί πλήρως στις ταμειακές τους  
υποχρεώσεις. 

3. Η διεξαγωγή των αρχαιρεσιών γίνεται μόνο από τετραμελή Εφορευτική Επιτροπή στην 
οποία μπορεί να προεδρεύει και Δικαστικός Αντιπρόσωπος. Η Εφορευτική Επιτροπή 
οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη ομαλή διεξαγωγή και το αδιάβλητο των 
αρχαιρεσιών. Η ανάδειξη των οργάνων γίνεται είτε με μυστική ψηφοφορία (η Συνέλευση 
των αντιπροσώπων, το Δ.Σ. και η Ελ.Επ) είτε με κλήρωση (το Συμβούλιο Δεοντολογίας). 

4. Η ανακήρυξη των εκλεγομένων τακτικών μελών του Επιμελητηρίου γίνεται από την 
Εφορευτική Επιτροπή, η οποία συντάσσει το σχετικό πρακτικό, όπου και εμφαίνεται η σειρά 
επιτυχίας όλων των υποψηφίων που έλαβαν μέρος.  

5. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων πραγματοποιούνται 
τακτικά κάθε τρία χρόνια και έκτακτα όποτε χρειαστεί, σύμφωνα με την παρακάτω 
διαδικασία. Στη Συνέλευση των μελών, διευκρινίζονται οι υποψηφιότητες και από τα μέλη 
της εκλέγεται η Εφορευτική Επιτροπή. Η Συνέλευση αποφασίζει για την ακριβή ημερομηνία 
και τον τόπο της ψηφοφορίας. Η Εφορευτική Επιτροπή καταρτίζει το ενιαίο ψηφοδέλτιο,  το 
οποίο ανακοινώνει αποστέλλει ταχυδρομικά μαζί με λευκό φάκελο του Επιμελητηρίου και 
αναλυτικές οδηγίες, σε όλα τα ταμειακά εντάξει μέλη, τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την 
ορισμένη ημέρα των Εκλογών. Η ψηφοδοσία μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με ψηφοδέλτια 
είτε με επιστολή είτε με ηλεκτρονικό τρόπο είτε με συνδυασμούς τους. Η σχετική απόφαση 
λαμβάνεται από τη Συνέλευση των Μελών. 

6. Η δια ψηφοδελτίων ψηφοδοσία πραγματοποιείται την ημέρα και κατά το χρονικό διάστημα 
που ορίζει η απόφαση της Συνέλευσης των Μελών, σε κατάστημα που εξασφαλίζει η 
Εφορευτική Επιτροπή, η οποία  ενημερώνει σχετικά όλα τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη 
με ανακοίνωση οδηγιών. Την ορισμένη ημέρα της ψηφοφορίας, συγκεντρώνεται στο χώρο η 
Εφορευτική Επιτροπή, έχοντας παραλάβει δύο καταστάσεις: των ταμειακά τακτοποιημένων 



ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Δ.Ε.Ε. 7

μελών με δικαίωμα ψήφου και των άλλων μελών με τα ποσά που οφείλουν στο 
Επιμελητήριο. Η ψηφοφορία πραγματοποιείται, μετά την εξακρίβωση της ταυτότητας και 
της ταμειακής τακτοποίησης του μέλους το οποίο προσέρχεται αυτοπροσώπως. Ταμειακή 
τακτοποίηση μπορεί να πραγματοποιηθεί και εκείνη την ώρα προς την Εφορευτική 
Επιτροπή, σύμφωνα με τη δεύτερη κατάσταση που αυτή έχει. Τα ψηφοδέλτια  εσωκλείονται 
από τους ψηφοφόρους σε λευκό φάκελο με τη σφραγίδα του Επιμελητηρίου και 
τοποθετούνται  στην ψηφοδόχο.  

7. Η επιστολική ψηφοδοσία πραγματοποιείται από πρόσωπα που δεν μπορούν να 
παρουσιαστούν αυτοπροσώπως, με την τήρηση των όρων  και οδηγιών που ανακοινώνει η 
Εφορευτική επιτροπή.  Απαιτείται η έγκαιρη αποστολή φακέλου με τα στοιχεία του 
ψηφίζοντος στην ταχυδρομική θυρίδα του Επιμελητηρίου, εντός του οποίου περιέχεται 
άλλος φάκελος, λευκός (με σφραγίδα του Επιμελητηρίου μόνο επ αυτού), εντός του οποίου 
τοποθετείται το ψηφοδέλτιο. Σε κατάλληλη στιγμή, πριν την έναρξη της αυτοπρόσωπης 
ψηφοδοσίας, όλα τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής πηγαίνουν στο Ταχυδρομείο και 
παραλαμβάνουν από την ταχυδρομική θυρίδα του Επιμελητηρίου τους αποσταλέντες 
φακέλους με την ένδειξη «ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ». Οι εξωτερικοί φάκελοι 
ανοίγονται ενώπιον όλων των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής, αφού καταγραφούν οι 
αποστολείς τους και εξακριβωθεί η ταμειακή τακτοποίησή τους. Στη συνέχεια, όσων 
αποστολέων είναι νόμιμη η φηφοδοσία, οι εσωτερικοί λευκοί φάκελοι με τη σφραγίδα του 
Επιμελητηρίου, αριθμούνται, υπογράφονται και ρίχνονται στην ψηφοδόχο μαζί με τις άλλες 
ψήφους. Με το πέρας του χρόνου ψηφοφορίας, η Εφορευτική επιτροπή μετρά τα 
ψηφοδέλτια, ο αριθμός των οποίων πρέπει να είναι ίσος με εκείνον των φηφισάντων (είτε 
αυτοπροσώπως είτε μέσω ταχυδρομείου) και καταμετρά τις ψήφους κάθε υποψηφίου. 

8. Η ηλεκτρονική ψηφοδοσία διενεργείται με συνεργασία της Εφορευτικής Επιτροπής και ενός 
φορέα υποστήριξης που επιλέγει το ΔΕΕ, ως εξής:Κατά τη Συνέλευση των Μελών αλλά και 
κατά τις αμέσως επόμενες ημέρες, όσες ορίσει η Εφορευτική Επιτροπή, κάθε μέλος 
λαμβάνει από τον φορέα υποστήριξης έναν κωδικό αριθμό. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον 
αριθμό, το μέλος ψηφίζει από οποιοδήποτε δικτυωμένο η/υ προτιμά. Η Εφορευτική 
Επιτροπή δικαιούται να παρακολουθεί όλη τη διαδικασία και ο φορέας υποστήριξης να δίνει 
τις απαραίτητες διευκρινίσεις. Την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, καταγράφεται η τελική 
διαμόρφωση του πίνακα αποτελεσμάτων και το σχετικό έγγραφο υπογράφεται από την 
Εφορευτική Επιτροπή.       

9. Η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει τους πρώτους 100 ως επιτυχόντες και παραδίδει στο 
Δ.Σ. για το αρχείο του Επιμελητηρίου,  κατάσταση ψηφισάντων, πρακτικό φηφοφορίας και 
ανακήρυξης επιτυχόντων, κατάσταση των ταμειακώς εντάξει μελών με μνεία του 
χρηματικού ποσού που κατέβαλαν, για το ταμείο. 

10. Οι Αρχαιρεσίες για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής από τη 
Συνέλευση των Αντιπροσώπων, πραγματοποιούνται με παρόμοιο τρόπο αλλά μόνο με 
αυτοπρόσωπη παρουσία κατά  την ίδια  την ημέρα διεξαγωγής της Συνέλευσης. Για τα 
λοιπά, εφαρμόζονται τα παραπάνω. 

11. Ο αριθμός των σταυρών προτίμησης καθορίζεται από τη Συνέλευση των Μελών ή των 
Αντιπροσώπων κάθε φορά.  
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 

Άρθρο 7 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
1. Κάθε οικονομικό έτος το Σωματείο υποχρεούται να συντάσσει Προϋπολογισμό  και 

Απολογισμό, οι οποίοι πρέπει να εγκρίνονται, είτε από τη Συνέλευση των Μελών αμφότεροι 
είτε από τη  Συνέλευση των Αντιπροσώπων, του Νοεμβρίου ο προϋπολογισμός και του 
Μαίου ο Απολογισμός.   

2. Η σύνταξη του Προϋπολογισμού  και Απολογισμού  γίνεται από την αρμόδια επιτροπή-
υπηρεσία του Δ.Σ. υπό την ευθύνη του Γενικού Γραμματέα του Σωματείου. 

3. Ο Προϋπολογισμός και ο Απολογισμός  υποβάλλονται από το Δ.Σ.,μαζί με την σχετική 
έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, για έγκριση στη Συνέλευση των Αντιπροσώπων. 

4. Τακτικά μέλη τα οποία δεν έχουν καταβάλει συνδρομές επί δύο συνεχόμενα έτη, εκπίπτουν 
στην κατηγορία των δοκίμων μελών, τουλάχιστον για ένα έτος. Στην περίπτωση καταβολής 
των οφειλόμενων συνδρομών δικαιούνται να επανέλθουν στην κατηγορία των τακτικών.  

 
Άρθρο 8 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΈΛΕΓΧΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 
 
1. Η Ελεγκτική Επιτροπή, είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο της νομιμότητας της  οικονομικής 

διαχείρισης του Σωματείου. 
2. Οποιαδήποτε δαπάνη του Σωματείου πρέπει να προβλέπεται σε σχετικό κονδύλι του 

Προϋπολογισμού που έχει εγκριθεί από της Συνέλευση των Αντιπροσώπων. 
3. Το Επιμελητήριο υποχρεούται να τηρεί τα προβλεπόμενα από τον Κ.Β.Σ. βιβλία και πάντως 

οπωσδήποτε, βιβλίο Εσόδων-Εξόδων και περιουσίας. 
4. Η Ελεγκτική Επιτροπή μπορεί να ελέγχει όλες τις οικονομικές  διαχειριστικές πράξεις του 

Δ.Σ. να ζητά και να λαμβάνει όλα τα σχετικά παραστατικά και να εξετάζει όλα τα βιβλία 
οικονομικής διαχείρισης, προκειμένου να συντάξει την έκθεσή της. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 

Άρθρο 9 
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 

 
1. Το Συµβούλιο Δεοντολογίας µεριµνά για την συνεπή εφαρµογή και τήρηση των αρχών 

επιστηµονικής ηθικής και δεοντολογίας από τα µέλη του Σωματείου και αξιολογεί κάθε 
ενέργεια που είναι ασυµβίβαστη προς τους σκοπούς του άρθρου 2 του παρόντος. 

2. Το Συµβούλιο Δεοντολογίας αποτελείται από πέντε (5) µέλη, που επιλέγονται από τη 
Συνέλευση των Αντιπροσώπων δια κληρώσεως, µεταξύ όλων των τακτικών µελών του 
Σωματείου για τριετή θητεία. Τα µέλη του Συµβουλίου Δεοντολογίας εκλέγουν µεταξύ τους 
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τον Πρόεδρο του Συµβουλίου. 
3. Τα µέλη του Συµβουλίου Δεοντολογίας δεν µπορούν να είναι ταυτοχρόνως µέλη του 

Διοικητικού Συµβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής. 
4. Σε περίπτωση καταγγελίας ή αναφοράς από μέλος του Σωματείου για παράβαση των 

κανόνων του Καταστατικού και του παρόντος Κανονισμού το Συμβούλιο Δεοντολογίας 
επιλαμβάνεται αυτεπαγγέλτως και ερευνά για την ακρίβεια των παρατιθεμένων στοιχείων. 

5. Κατά τη διάρκεια της ως άνω έρευνας κaλείται από το Συμβούλιο σε ακρόαση ο καθού η 
καταγγελία ή αναφορά , προκειμένου να εκθέσει τις απόψεις του. 

 
Άρθρο 10 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΩΝ 
 
1. Για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας όλων των δραστηριοτήτων του Σωματείου 

θεσπίζεται πειθαρχικό δίκαιο για την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων στους παραβάτες 
των υποχρεώσεων που απορέουν από το Καταστατικό και από τον παρόντα Κανονισμό. 

2. Όλα τα μέλη του Σωματείου οφείλουν να τηρούν τις αρχές που απορέουν από το 
Καταστατικό και τον παρόντα Κανονισμό. 

3. Ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης προβλέπεται και η επιβολή ανάλογης ποινής. Οι 
ποινές που επιβάλλονται είναι : 

i. Α. Προφορική επίπληξη. 
ii. Β. Έγγραφη επίπληξη. 
iii. Γ. Διαγραφή από το Σωματείο. 

4. Όλες οι ποινές επιβάλλονται από το Συμβούλιο Δεοντολογίας. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 
ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 
1. Η απόφαση για τη διάλυση του Σωματείου , την τροποποίηση του Καταστατικού του ή του 

παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των 
τριών τετάρτων (3/4) των μελών του διά μυστικής ψηφοφορίας. 

2. Το Σωματείο διαλύεται για τους λόγους και υπό τους όρους που αναγράφονται στα άρθρα 
103-105 του Αστικού Κώδικα. 

3. Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισμό εφαρμόζονται οι 
διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Καταστατικού. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 
ΤΕΛΙΚΕΣ –ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός απαρτίζεται από πέντε (5) κεφάλαια και δέκα (10) άρθρα και 
ισχύει από την ημέρα της έγκρισής του από τη Συνέλευση των Μελών ή τη Συνέλευση των 
Αντιπροσώπων κατά περίπτωση.  
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